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anosO Mo
Chacina completa dez
anos sem julgamento

Vasco Praça Filho Francisco Sales Jales

QUILOMBOS DE PARACATU

Maria Leomária Leitão Ribeiro, Luiza Maria Leitão
e Maria do Socorro Leitão,honestidade acima de tudo

Os garotos de Patos mostram 
a força do Incrível Quiabo

Festa em louvor aos Santos Reis, 
tradiçãoainda viva no Porto do Pontal
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FOTO:REPRODUÇÃOEm ato público - em frente ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), no último dia 28, em 
Brasília - o Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais do Trabalho (Sinait) denunciou que 
a Chacina de Unaí, em que três auditores e 
um motorista foram mortos, completou dez 
anos, sem o julgamento dos mandantes. O 
motorista Ailton Pereira de Oliveira e os au-
ditores Eratóstenes de Almeida, João Batista 
Soares Lage e Nelson José da Silva, foram 
assassinados quando investigavam denúncias 
de trabalho escravo no município vizinho a 
Paracatu.  “No primeiro ato, em que encon-
trei os colegas, um ano após o crime, eu nun-
ca imaginaria que, depois de dez anos, ainda 
estaríamos reivindicando o julgamento”, la-
mentou Marinês Lina de Laia, viúva de Era-
tóstenes. Página 2

Coopervap: 
Vasquinho X Sales 

No próximo mês de março, Paracatu terá 
uma eleição tão disputada e tão importante 
quanto as eleições municipais: a disputa para 
os cargos dos  Conselhos Administrativo e  
Fiscal da Cooperativa Agropecuária do Vale 
do Paracatu Ltda -  Coopervap. Por enquan-
to, duas chapas disputam o pleito, ambas en-
cabeçadas por ex-presidentes. Vasco Praça 
Filho - o Vasquinho, - que tem como can-
didato a diretor de negócios, Valdir Oliveira, 
da região do Cunha, presidiu a organização, 
de 2002 a 2004, e se elegeu prefeito em dois 
mandatos. O outro candidato é Francisco Sa-
les Jales, que sucedeu Vasquinho na presidên-
cia, de 2005 a 2008. Sales faz dobradinha com 
Francisco Andrade Porto, que já exerceu o 
cargo de diretor de negócios na gestão Sales. 
Sales, por sua vez, foi diretor de negócios na 
gestão Vasquinho e, agora, o enfrentará nas 
urnas. A Coopervap completou, em 2013, 
50 anos de história  gerando 500 empregos 
diretos e fomentando o agronegócio no No-
roeste de Minas. O quadro social é composto 
por cerca de 2000 associados e o faturamento 
do ano passado deve ultrapassar os R$ 200 
milhões. 

MaaA morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695, marca a come-
moração do Dia da Consciência Negra no Brasil. A data relembra a resistência à escravidão 
e reforça o valor e direitos dos negros na sociedade brasileira. Em Paracatu, existem cinco 
comunidades quilombolas, localizadas nos arredores da Cidade. São elas: Cercado, Amaros, 
Machadinho, Pontal e São Domingos. À página 13 da edição 447, O Movimento iniciou, 
com a comunidade São Domingos, uma série de reportagens que traça o perfil cultural e 
econômico de cada uma delas. Nesta edição, você vai conhecer a comunidade do Porto do 
Pontal. Página 12

JANELAS 
HISTÓRICAS
A exposição itinerante Janelas Históricas 

de Paracatu, com 43 janelas dos casarões da 
Cidade, embelezadas por jardineiras, está em 
exposição na Galeria de Artes da Casa de Cul-
tura e lá permanece até o dia 10 de fevereiro, 
para visitação das 9 às 18h (de segunda à sexta) 
e das 9 às 15h (sábados e domingos). A mos-
tra vai percorrer cidades de Minas, divulgan-
do a cultura de Paracatu por todo o Estado, 
mas antes permanece  um mês no Ipê Florido 
Parque Hotel e no mês seguinte  vai ao Sesc 
Paracatu. Página

Viva a baba
do quiabo
Um trio de estudantes de Patos de 

Minas, venceu o quadro “Jovens Inven-
tores”, do Caldeirão do Huck, e ganhou 
R$ 30 mil, em 23 de novembro passado, 
com a apresentação da pesquisa que usa a 
baba do quiabo para auxiliar o tratamen-
to do diabetes. Letícia Vinhal, Matheus 
Pains e Welles Oliveira, ambos de 17 
anos, são estudantes do ensino médio e 
foram premiados, também, em uma feira 
de ciências da Universidade de São Paulo 
(USP. O “Incrível Quiabo”,  dos estudan-
tes, é usado para controlar os níveis de 
glicose.  Página

Um gesto de honestidade, 
que deveria ser normal em 
toda sociedade, chamou mui-
ta atenção dos paracatuenses. 
As irmãs, Maria Leomária 
Leitão Ribeiro, Luiza Maria 
Leitão e Maria do Socorro 
Leitão, encontraram uma 
carteira com R$ 1.200,00, 
cartões de crédito e docu-
mentos, e procuraram a po-
lícia para que tudo fosse de-
volvido ao dono. O gesto de 
das três Marias rendeu-lhes 
até homenagem na Câmara 
Municipal. Página

Paracatu se reabilita 
no Candangão
Após a derrota de 4 a 2 para o Sobradinho, 

na rodada de abertura da 1ª. Divisão do Cam-
peonato Brasiliense, o Paracatu Futebol Clube 
(Águia Dourada) conquistou os três primeiros 
pontos na competição, no domingo (26/1), no 
Serra do Lago, em Luziânia-GO, ao vencer o 
Gama por 1 a 0, com gol do atacante Reinal-
do. Com o resultado, o time mineiro saltou do 
11º. para o 7º. lugar na tabela de classificação 
e pega o Ceilandense, no domingo, 2/2, diante 
da torcida paracatuense.  Página 16 

Os auditores fiscais 
lamentam que, dez 

anos depois, o crime 
continue impune

MARIAS CHEIAS DE GRAÇA
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Auditores fazem ato público em frente ao Supremo Tribunal Federal  e pedem agilidade no julgamento de acusados

Estudando as relações entre a com unidade local e a mineradora RpM/Kinross: 

TERRITÓRIO E PODER EM PARACATU

CHACINA DE UNAÍ

Mandantes ainda estão impunes

Dália M. neiva Moreira Sales

Existe na zona rural de Pa-
racatu do Príncipe um precioso 
marco da arquitetura sacra da 
segunda metade do Século XIX. 
Um legado de fé que o tempo 
não conseguiu destruir – a Igreji-
nha de São Sebastião.

Fui com meu marido e meus 
filhos conhecê-la, no feriado de 
Corpus Christi. O trajeto é sim-
ples e rápido. Pega-se a BR-040 
no sentido Brasília e, à altura do 
Ranchão, entra-se numa larga es-
trada de terra que leva à Fazenda 
Pouso Alegre.

O tempo gostoso, típica ma-
nhã ensolarada de outono em 
nossas bandas, o vento fresco ba-
tendo-me o rosto eram agrados 
que antecipava os prazeirosos 
momentos daquele dia. Chega-
mos rapidamente e a minha sur-
presa, como foi grande a minha 
surpresas. Esperava encontrar 
uma construção semidestruída, 
escorada, e lá estava ela, estraga-
da é verdade, mas de pé, firme, 
elegante e graciosa, majestosa em 
sua simplicidade, testemunha se-
cular da fé dos que a edificaram.

A cruz do telhado, cruz iden-
tificadora dos tempos cristãos, 
bem como todo o madeirame já 
não possuem marca de qualquer 
pintura, ostentam sim aquela cor 
indefinida, pátina inimitável ela-
borada pelo vento, pela chuva e 
pelo sol ao longo de décadas. A 
porta principal, almofadada, per-
manece trancada, mas entramos 
facilmente pela porta da sacristia 
à direita. Respirei fundo, emo-
cionada ao pisar as lajes internas, 
ganhamos o corpo da capela, 
onde o assoalho apodrecido já 
foi retirado em sua maior parte. 
O altar tão bonito com os deli-
cados nichos vazios, o púlpito, o 
forro onde aqui e ali ainda exis-
tem sinais do que foi a pintura 
de Manuel Gaia, falam-nos de 
um passado de exigência estéti-
ca e religiosa. Subimos ao coro, 
que está bastante conservado, 
e pela escada externa chegamos 
sem problema à inusitada va-
randa, da qual se tem uma vista 
magnífica do campo, naquele 
horário, lindamente batido pelo 
sol. A ausência do sino na varan-
da é chocante. Não foi o sino o 
grande comunicador, com sua 
linguagem alternada de repiques 
e dobres, celebrando as festas ou 

Brasília (ABr) - A Chacina de 
Unaí, em que três auditores fis-
cais do Trabalho e um motorista 
foram mortos em uma embosca-
da na região rural deste municí-
pio mineiro, completou dez anos, 
dia 28 de janeiro. 

O dia 28 de janeiro foi insti-
tuído o Dia do Auditor Fiscal do 
Trabalho e Dia Nacional de Com-
bate ao Trabalho Escravo em 
homenagem ao motorista Ailton 
Pereira de Oliveira e aos audito-
res Eratóstenes de Almeida, João 
Batista Soares Lage e Nelson José 
da Silva, mortos quando investi-
gavam denúncias de trabalho es-
cravo no município, localizado no 
noroeste de Minas Gerais.

Em ato público em frente ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
o Sindicato Nacional dos Audi-
tores-Fiscais do Trabalho (Sinait) 
lembrou a chacina e voltou a pe-
dir agilidade no julgamento dos 

parte VII 

Márcio José dos Santos

Um dos aspectos mais descon-
certantes nas relações da Kinross 
com a comunidade paracatuense 
é o trato da questão do arsênio. 
A presença de arsênio no miné-
rio, em teores mais de 5.000 vezes 
superiores ao do ouro, deveria ter 
sido considerada, desde o início 
da atividade da mina, como peri-
gosa e, sendo assim, um plano de 
gestão de risco ambiental deveria 
integrar-se ao plano de explora-
ção. Ao contrário, a mineradora 
passou anos negando a existência 
do arsênio e, quando não pode 
mais fazê-lo, passou a desquali-
ficar o problema, sob as vistas 
grossas das autoridades.

Na sua campanha de “esclare-
cimento à população”, a Kinross 
inseriu uma propaganda nos jor-
nais de Paracatu, onde se lê (O 
Movimento, ed. 447): “A Kinross 
não usa arsênio em suas ativida-
des. Faz parte da composição das 
rochas de Paracatu, sem oferecer 
risco para a população.” Ora, nin-

Auditores protestam em Brasília: crime contra o Estado de Direito.  

culpados.
“No primeiro ato em que en-

contrei com os colegas, um ano 
após o crime, eu nunca imaginaria 
que, depois de dez anos, ainda es-
taríamos reunidos com o mesmo 
objetivo, reivindicando o julga-
mento”, lamentou Marinês Lina 
de Laia, viúva de Eratóstenes.

Nove pessoas foram acusadas 
pelo crime. Os três primeiros 
réus foram julgados e condena-
dos, em agosto do ano passado, 
pela Justiça Federal, em Belo Ho-
rizonte. Os demais acusados se-
riam julgados em setembro, mas 
uma liminar do STF suspendeu 
os trabalhos até que fosse julga-

do, na mesma Corte, o pedido de 
transferência do júri para Unaí. 

Em outubro de 2013, os mi-
nistros do STF começaram a 
analisar o pedido, mas a sessão 
foi interrompida com o pedido 
de vista do ministro Dias Toffoli 
e não há data prevista para reto-
mada do julgamento.

água fria - “No ano passado, 
após o julgamento dos executo-
res, começou a acender uma es-
perança de que a Justiça iria ser 
feita, e o julgamento foi cancela-
do. Outro banho de água fria na 
nossa esperança em relação à Jus-
tiça foi quando chegou a vez dos 
mandantes: eles ficaram impunes 
e vão continuar em liberdade”, 
disse Marinês.

Para Helba Soares da Silva, 
viúva de Nelson, o sentimento é 
de revolta. “Eles não podem ser 
julgados em Unaí. Se isso acon-
tecer, é a mesma coisa que dar 

a sentença. Porque Antério Mâ-
nica, que é o mandante, foi pre-
feito eleito e reeleito de Unaí, vai 
se candidatar a deputado. Lá é a 
casa dele, então a Justiça deve ser 
feita em Belo Horizonte”. 

Segundo o Sinait, Mânica é 
um grande produtor de feijão, 
tem propriedades no Paraná e em 
Minas Gerais e era alvo frequente 
de fiscalizações do Ministério do 
Trabalho e Emprego. É acusado 
de ser o mandante do crime e de, 
antes da chacina, ter ameaçado 
de morte o auditor Nelson José 
da Silva.

Ministro - Também partici-
param do ato público o minis-
tro do Trabalho, Manoel Dias, 
e representantes da Comissão 
Nacional para Erradicação do 
Trabalho Escravo (Conatrae) da 
Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, do 
Movimento Humanos Direitos 

(Mhud) e da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB).

“Mais de 45 mil trabalhadores 
já foram retirados de situação aná-
loga ao trabalho escravo no Brasil, 
mas a morosidade da Justiça resul-
ta em impunidade. Procedemos 
as ações de descoberta, resgate e 
enviamos as informações. Cabe 
à justiça e ao Ministério Público 
tomar as medidas legais necessá-
rias”, disse o ministro.

Estão em atividade atualmen-
te no Brasil 2.782 auditores-fis-
cais, mas, para Sinait, que citou 
pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) sobre 
o assunto, o ideal seriam 8 mil.

Em dez anos, pouca coisa mu-
dou, disse a presidente do Sinait, 
Rosa Maria Campos Jorge. “A Cha-
cina de Unaí não foi um crime só 
contra pessoas, mas contra o Esta-
do de Direito, cometido por pesso-
as que se acham acima da lei.”

FOTO: WILSON DIAS/ABr

guém em sã consciência acusa a 
mineradora de utilizar arsênio em 
suas atividades; também é de co-
nhecimento geral que o arsênio, 
enquanto faz parte da composi-
ção das rochas, não oferece risco 
à população. Mas sabemos, e os 
dirigentes da mineradora tam-
bém sabem, que durante o tra-
tamento químico do minério o 
arsênio, que antes estava numa 
forma não tóxica (sulfeto de ar-
sênio), é liberado na forma de 
óxidos. São os óxidos de arsênio, 
extremamente tóxicos, produzi-
dos  pelo tratamento químico de 
milhões de toneladas de minério, 
que estão envenenando o am-
biente numa escala jamais vista 
na face da Terra.

Mas então, caro leitor, como 
esse arsênio venenoso pode vir 
parar no seu sangue, no seu fíga-
do, nas suas entranhas? Os prin-
cipais caminhos são a água, os 
alimentos que você consome e o 
ar que você respira.

Nos países onde a legislação 
ambiental é menos frágil que a 
nossa, as instalações de rejeitos 
operam em circuito fechado, isto 

é, não liberam água de decanta-
ção do material depositado para 
a drenagem abaixo das barragens; 
além disso, há um efetivo moni-
toramento ambiental abaixo das 
barragens, principalmente a água 
subterrânea, e as análises ficam 
disponíveis nos informes anuais 
das empresas de mineração. 

Em situação oposta, as barra-
gens da Kinross não operam em 
circuito fechado, mas liberam, 
deixam infiltrar ou deixam ex-
travasar água, cujos parâmetros 
de qualidade não são acessíveis 
ao público. Abaixo das barragens 
encontram-se populações e pro-
dutores rurais, os quais utilizam 
esta água para uso próprio, desse-
dentação de animais e produção 
agrícola. Quais os riscos de con-
taminação diante da disseminação 
do arsênio através da água?

Uma contaminação mais direta 
da população urbana se dá através 
do ar, que espalha nos arredores 
a poeira da mina. Não é apenas 
a poeira surgida nas detonações; 
vamos falar aqui de uma poeira 
mais insidiosa. Há muitos anos, 
e em volumes crescentes, sobe ao 

ar a poeira das estradas de terra do 
interior e das cercanias da Mina 
Morro do Ouro. Para diminuir a 
quantidade de poeira, da qual se 
queixa a população de Paracatu, a 
mineradora faz aspersão de água 
nas vias de trânsito. Mas, de uma 
maneira absurda, inconseqüente, 
os caminhões pipa colhem água 
em abastecedores nos tanques da 
área de lavra ou nas barragens. 
Ora, especialmente na área de la-
vra (Tanque C) a água é altamente 
contaminada por metais pesados 
e arsênio; é a chamada drenagem 
ácida de mina (DAM), que por 
esta condição não poderia sair do 
circuito. No entanto, quando esta 
água é aspergida nas vias, logo que 
a poeira seca ela é levantada pelo 
trânsito. Sobe ao ar carregando 
arsênio e metais pesados, os quais, 
soprados pelo vento, despejam-se 
sobre as áreas vizinhas.

Repetindo, caro leitor, para 
que não fiquem dúvidas: ao utili-
zar água dos tanques da área de 
lavra (tanques de DAM) e das 
barragens de rejeito para aspersão 
nas estradas, com vistas a conter 
poeira, a mineradora pratica uma 
agressão ambiental, porque a água 
de DAM tem que circular em cir-
cuito fechado. Ao aspergi-la nas 
estradas, a poeira levantada pelo 
trânsito de máquinas e caminhões 
levará consigo metais pesados, ar-
sênio e cianeto (oriundo da água 
da barragem), espalhando os ele-
mentos tóxicos na poeira que sai 
da mina, contaminando o ar que 
você respira.

Vida, sobrevivência e morte 
estão profundamente afetadas 
pela exploração mineral que, des-
de 1987, tem impactado a comu-
nidade com efeitos nocivos de 
agentes químicos e destruição 
ambiental, por vezes irreversíveis. 
A mineradora Kinross não pode 
continuar negando legitimidade 
às preocupações da população de 
Paracatu quanto aos efeitos dele-
térios de suas práticas ambientais. 

Em vários países, especialmen-
te onde se encontram as matrizes 
de mineradoras transnacionais, 
inúmeros programas e projetos 
que prevêem soluções práticas e 
economicamente viáveis têm sido 
implementados, na expectativa de 
diminuir as incertezas e os riscos 
de seus empreendimentos. 

Os riscos estão no cotidiano 
das pessoas e, por isso, todos os 
envolvidos têm legitimidade para 
definir e propor soluções para 
os problemas que os afetam. A 
propaganda hipócrita e enganosa, 
que trata a população paracatuen-
se como tupiniquins ignorantes, 
põe em relevo o interesse sórdi-
do de continuar jogando a poeira 
para baixo do tapete, ao invés de 
reconhecer nela um interlocutor 
legítimo para um processo de ges-
tão e enfrentamento do desastre 
ambiental em Paracatu.

*O autor é geólogo, mestre 
em administração e mestre 
em planejamento e 
gestão ambiental

(*) A Capela de 
São Sebastião

comunicando as mortes?
Desço novamente ao interior 

da capela e, quase com devoção, 
busco minhas origens nas lápides 
intactas: Emiliano da Silva Neiva, 
o doador do terreno e constru-
tor da capela - 1832/1893. Era 
casado com dona Júlia Ferreira 
Albernaz e não deixou filhos. 
Era cunhado do Cel. José da Sil-
va Neiva, meu bisavô paterno.

Jazigo de Manoel da Silva 
Neiva, Neco - 1858/1907. Era 
irmão de Emiliano, deixou espo-
sa e filhos. Totalmente legível, a 
lápide de dona Joviana da Silva 
Neiva - 1887/1906. Dona Jo-
viana, falecida aos 19 anos, era 
irmã de minha avó, dona Amélia 
Albernaz Neiva. Casada, deixou 
apenas uma filha, Dolores. Dolo-
res é mãe de dona Ana Lúcia, Ál-
varo e do senador Lauro Álvares 
da Silva Campos. Doutor Álvaro 
e doutor Lauro, ambos advoga-
dos e escritores, são membros da 
Academia de Letras do Noroeste 
de Minas, sediada em Paracatu.

Meus Deus, como círculo se 
fecha...

Meus filhos, cientes da im-
portância para mim daquele local 
onde andaram meus antepassa-
dos, chamavam-me à varanda 
para fazer fotografias. Subi e es-
tendi o olhar para frente, na dire-
ção do cruzeiro, enquanto o ven-
to fazia um barulhinho suave, um 
fundo para meus sentimentos.

A alguns metros de distância, 
avista-se a bonita casa colonial 
dos Mariano de Almeida, com 
cinco largas janelas na fachada, e 
a porta alta, até quase o teto. Pin-
tada de branco com o barrado 
azul, parece uma pintura no meio 
do verde, Árvores enormes som-
breiam o largo, e o gado começa 
a procurá-las para esconder-se 
do sol do meio dia.

Impossível não pensar nas 
missas, casamentos, batizados, 
novenas e ofícios funerários que 
ali aconteceram.

Quase sem sentir, começo a 
cantarolar aquela canção de Ca-
etano Veloso: O tempo é a úni-
ca coisa certa/de todas as coisas 
incertas/e o sol na estrada/é o 
sol na estrada/e eu nunca passei... 

(*) Crônica publicada, 
originalmente na edição de 
1º a 15  de junho de 1999 de  
O Movimento e republicada 
agora a pedidos dos leitores

“Aqui outrora retumbaram hinos...”

31           janeiro                   2014
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Novos equipamentos foram adquiridos por emenda do deputado Almir paraca, que veio entregá-los, no final do ano

Os secretários de Saúde, Aprígio Silva, e de Planejamento, 
Erasmo Neiva; o vice-prefeito, José Altino; o deputado Almir Paraca 
e o prefeito, Olavo Condé; na cerimônia de entrega 
dos novos equipamentos de saúde

SAÚDE  MUNICIPAL

EDUCAÇÃO

CULTURA

INTEGRAR TRABALHO E RENDAEDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Município recebe veículos e raio X

Nove escolas públicas recebem apoio

Apoio à arte, artesanato e gastronomia

Continuidade de projetos 
consolida programa da Kinross

Novos 
projetos e 
capacitação

Ações 
atingem 
2267 alunos

Paracatu recebeu, no dia 23 de 
dezembro, novos equipamentos 
para a área de saúde: duas vans; 
uma ambulância e um aparelho 
de raio “X,” com impressora. 
Neste mesmo dia, foi realizada 
a cerimônia de entrega dos bens, 
no estacionamento do Hospital 
Municipal. Os novos equipamen-
tos foram adquiridos através de 
emenda do deputado estadual Al-
mir Paraca, que estava presente. 

As autoridades fizeram a en-
trega das chaves das ambulâncias 
aos motoristas do Município, em 
um ato simbólico. Tais veículos 
serão usados para transporte dos 
pacientes atendidos no sistema de 
saúde da Cidade e também para 

A Kinross Paracatu en-
tende que a educação am-
biental é um caminho para 
a conscientização e a forma-
ção de cidadãos e grupos so-
ciais, visando à conservação 
do meio ambiente e à im-
plantação de um modelo de 
desenvolvimento em bases 
sustentáveis. 

No Programa Integrar 
a educação ambiental tem 
como foco a comunidade 
escolar. Foram nove ações 
desenvolvidas, em 2013, com 
nove escolas da cidade envol-
vendo 2267 alunos. 

Um dos projetos é o 
“Quem conta um conto”, 
ação educativa desenvolvida 
por funcionários, familiares, 
comunidade e professores 
voluntários. São contadas 
histórias a grupos de crianças 
nas escolas, que por meio de 
interações lúdicas desenvol-
vem competências e cons-
cientização sobre o meio 
ambiente.  O conteúdo dos 
textos literários selecionados 
tem em comum a abordagem 
de questões ambientais. 

“A oficina veio consoli-
dar o Projeto Pedagógico da 
escola que visa buscar um 
trabalho interdisciplinar e 
sempre com a participação 
dos alunos. Daremos conti-
nuidade em outras salas, com 
a monitoria dos participantes 
do projeto. O resultado foi 
excelente. Fiquei encantada”, 
diz Dirce, vice-diretora da 
E.E. Affonso Roquette.

Das oficinas os alunos de-
senvolvem e apresentam para 
a comunidade escolar peças 
de teatro, confecção de colcha 
ambiental e livro ecológico. 
Assim a temática ambiental 
está, cada vez mais, presente 
na sala de aula e por consequ-
ência na comunidade.

Recentemente, a Kinross rea-
lizou o Projeto Piracema, no qual 
foram dispensados mais de dez 
dias de intenso trabalho, envol-
vendo cerca de 40 artesãos locais 
e a equipe de profissionais do 
Laboratório Piracema de Design. 

A ideia era promover uma 
coleção de artesanato local com 
marca e design próprios, valori-
zando a tradição e auxiliando a 
produção local a alcançar parâ-
metros de qualidade ainda mais 
altos, promovendo a geração de 
trabalho e renda.  O grupo já rea-
lizou a sua primeira exposição no 
início do mês de novembro.

“O Programa Integrar está 
desenvolvendo, junto com a 
sociedade local, iniciativas que 
contribuam para o desenvol-
vimento de Paracatu. Projetos 
como o Bordando Paracatu com 
Arte (Associação dos Artesãos) 
e Tecelagem Casulo (Associação 
Esther Siqueira Tillmann), apoia-
dos desde 2011, contribuem para 
preservar riquezas únicas e auxi-
liam na renda das famílias”, afir-
ma Ana Cunha, da Kinross.

Em 2013, também foram se-
lecionados seis projetos voltados 
para a geração de trabalho e ren-
da, sendo cinco de continuidade, 
e com o compromisso de apoio 
da Kinross até o final do próxi-
mo ano. O Programa Integrar 
também realizou 50 horas de 
capacitação específica com foco 
na área de atuação para todas as 
instituições beneficiadas. 

Neste eixo, os trabalhos são 
voltados para o fortalecimento do 
capital social, estimulando a for-
mação de redes e parcerias entre 
organizações locais, propiciar o 
desenvolvimento de projetos com 
potencial para incremento de ren-
da e melhoria da qualidade de vida 
dos beneficiários além de promo-
ver a qualificação de organizações 
com vistas aos resultados e à sus-
tentabilidade dos projetos. 

São mais de 200 anos de 
história e a cidade de Paracatu 
preserva riquezas únicas em sua 
pujante cultura que mesclam tra-
dição com modernidade. 

As iniciativas do Programa 
Integrar neste eixo são voltadas 
para potencializar a arte no mu-
nicípio, o resgate de sua história e 
o desenvolvimento de produtos e 
novos negócios. 

Por meio de parcerias com as-

O ano foi marcado pela con-
solidação de atividades e ações 
que contribuem para a melhoria 
da aprendizagem dos alunos e 
para a elevação do Ideb das es-
colas públicas de Ensino Funda-
mental do município, com ênfase 
nos desafios de Língua Portugue-
sa e Matemática. 

A parceria envolveu nove 
escolas, sendo seis municipais 
e três estaduais. Nos três anos, 

Estimular resultados transfor-
madores com novas perspectivas 
de desenvolvimento pessoal e 
profissional para crianças, jovens 
e adultos de Paracatu. Este é o 
objetivo do Programa Integrar 
que, desde 2011, envolve a co-
munidade na busca de ferramen-
tas que estimulem a capacitação, 
o empreendedorismo, a susten-
tabilidade e a geração de renda 
para a comunidade. 

Os trabalhos são desenvolvi-
dos com parceiros e já refletem 

conduzir os que fazem tratamen-
to em outros centros. O prefeito 
Olavo Condé afirmou, durante a 
cerimônia, que confia no trabalho 
realizado pelo secretário de saúde, 
Aprígio Silva de Oliveira e que, in-
felizmente, o setor sofre em todo 
o País e passa por muitos desafios, 
mas mesmo com dificuldades, 
eles não cruzam os braços. 

“O empenho e a união de for-
ças políticas são capazes de con-
cretizar sonhos e o resultado de 
uma aliança séria e comprometida 
com o bem comum deve ser co-
memorado. Por isso, nos reunimos 
para oficializar a entrega destes ve-
ículos, que já estão em pleno fun-
cionamento”, reforçou o prefeito.

1741 alunos foram beneficiados 
e a participação na Prova Brasil 
teve uma melhora em 13%, em 
comparação ao período anterior. 

As ações de reforço escolar 
foram priorizadas e desenvolvidas 
nas escolas com apoio de 22 bol-
sistas universitários a projetos pe-
dagógicos de Português e Mate-
mática nas turmas do 5º e 9º ano. 

Teve destaque também o en-
volvimento das famílias, estimu-

lando maior participação na vida 
escolar. Já os professores do Mu-
nicípio participaram de palestras 
e oficinas de formação. 

Um ótimo exemplo foi uma 
ação desenvolvida pela profes-
sora Maria Adelina Camargo 
Almeida, da escola Municipal 
Maria Trindade. Para incentivar à 
leitura ela criou um mural com li-
vros e gibis para os alunos. Além 
disso, foi feita a premiação dos 

primeiros lugares, que serviu de 
motivação para a continuação do 
trabalho e empenho dos alunos. 
“Houve um resultado significa-
tivo no desempenho dos alunos. 
Percebemos que foi devido ao 
desenvolvimento da leitura, in-
terpretação e a escrita ortográfi-
ca. Os professores têm diagnos-
ticado esse resultado no decorrer 
das atividades em classe” contou 
Maria.

resultados positivos em seus 
quatro eixos: Educação, Cultura, 
Geração de Trabalho e Renda e 
Educação Ambiental. 

“São três anos de uma política 
de investimento social que busca 
unir forças e construir, em par-
ceria com a comunidade, inicia-
tivas duradouras e sustentáveis, 
que se desdobrem em resultados 
transformadores, gerando valor 
aos envolvidos e fortalecendo 
as políticas públicas existentes”, 
afirma Ana Cunha, gerente de 

Comunicação e Relacionamentos 
com a Comunidade da Kinross. 

“A empresa é apenas uma das 
engrenagens e sem o engajamen-
to de toda a comunidade, incluin-
do associações, escolas e poder 
público não seria possível colher-
mos resultados tão positivos”.

Em 2013, mais de 800 alu-
nos e 100 educadores de nove 
escolas de Paracatu participaram 
de 62 atividades apoiadas pela 
Kinross. Mais de 9.200 pessoas 
da comunidade participaram das 

106 ações e atividades artísticas 
com a mobilização de 26 grupos 
culturais. 

Na geração de trabalho e 
renda, 11 organizações foram 
apoiadas com 156 beneficiários 
diretos, contando com a parce-
ria com importantes entidades 
nacionais como a Aliança Em-
preendedora e o Laboratório Pi-
racema de Design. Já o eixo de 
Educação Ambiental já impactou 
quase sete mil pessoas nos três 
anos do Programa Integrar.

sociações locais foram realizadas 
mais de 150 apresentações artís-
ticas, desde 2011, que tiveram a 
participação de cerca de 21 mil 
pessoas e mobilizou, neste ano, 
26 grupos artísticos. Eles tam-
bém receberam apoio por meio 
de 105 horas de consultoria es-
pecializada. 

Apenas no Circuito Integrar 
- projeto realizado em escolas 
de Paracatu e que leva diversão, 

aprendizado, arte e cultura para 
toda a comunidade por meio de 
apresentações culturais, oficinas 
e exposições - foram 303 horas 
de oficinas culturais, nas mais di-
versas expressões artísticas, em 
18 edições no ano. 

Destaque também para o lan-
çamento dos catálogos de gas-
tronomia e de artesanato local. 
Disponibilizados em formato di-
gital, os catálogos e a revista são 

produtos concretos da diversida-
de cultural e gastronômica exis-
tentes no Município e possuem o 
objetivo de valorizar em primeiro 
lugar as pessoas, responsáveis 
diretas por manterem vivos os 
valores culturais da cidade e suas 
expressões criativas.  

Outra ação concreta do pro-
grama foi o lançamento de uma 
revista alusiva aos 50 anos da 
Banda Lyra.

Os novos veículos vão transportar pacientes para 
o sistema de saúde da Cidade e para outros centros

Rua da Contagem, 2340 - Rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032
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INAUGURAÇÕES

Estrada que liga Alto do 
Açude ao São Sebastião 

HONESTIDADE

Gesto simples surpreende Cidade
Lorranne Marques, 
repórter de O Movimento

Um gesto de honestidade, que 
deveria ser normal em toda socie-
dade, chamou muita atenção dos 
paracatuenses: três irmãs, Maria 
Leomária Leitão Ribeiro, Luiza 
Maria Leitão e Maria do Socorro 
Leitão, encontraram na rua uma 
carteira com R$ 1.200,00, cartões 
de crédito e documentos, e pro-
curaram a polícia para que tudo 
fosse devolvido ao dono, Valmir 
de Oliveira Barreiros.

O fato ocorreu no dia 10 de 
dezembro de 2013, quando as ir-
mãs estavam passando próximo 
ao Asilo São Vicente e avistaram, 
perto de um orelhão, uma car-
teira. Maria Leomária, uma das 
irmãs, informou que no momen-
to que viram a carteira, acharam 
que era de algum mendigo, mas 
quando pegaram viram que con-
tinha muito dinheiro e decidiram 
entrega-la à polícia. 

“Nós não chegamos nem 
mesmo a abrir a carteira. Vimos 
que tinha dinheiro, mas não abri-
mos para ver a quantia. Fizemos 
sinal para a viatura parar e a en-
tregamos aos policiais”, disse 
Maria Leomária. 

O ato impressionou toda a Ci-
dade e a Câmara Municipal deci-
diu homenagear as três irmãs. A 
Moção de Aplausos foi entregue 
a elas, dia 16 de dezembro de 
2013. “Em todos os meus anos 
de policial, nunca vi uma atitude 
como esta das irmãs”, afirmou o 
vereador Cabo Camilo.

atitude - O presidente da 

Coopervap, também, prestou sua 
homenagem às “Três Marias”. 
“Exemplos positivos como este 
devem ser destacados sempre. 
Este ato de honestidade não po-
deria passar em branco, jamais”, 
observou Edmundo de Sá.

Edmundo advertiu que o Bra-
sil está vivendo casos de desones-
tidade e a atitude das irmãs mo-
tiva a sociedade a fazer sempre 
o bem e destacar as ações boas. 
“Eu, como representando dos 
trabalhadores rurais, faço ques-
tão de parabenizar estas simples 
mulheres que representam muito 
para Paracatu”, finalizou.

O tenente Romis também 
demonstrou sua satisfação com 
a homenagem e com a honesti-

dade das mulheres. Ele estava na 
viatura abordada pelas irmãs para 
devolver o dinheiro. “Por coinci-
dência, um outro policial que es-
tava comigo conhecia o suposto 
dono da carteira. Fomos até a re-
sidência dele e confirmamos que 
ele era o dono dos pertences. O 
rapaz já estava em lágrimas, pois 
havia perdido o  pagamento do 
mês”, relatou o policial.

Devolvemos a carteira com 
todos os pertences e quantia que 
ele mesmo confirmou que teria. 
Essa é uma bela forma de ressal-
tar o que estas três senhoras fize-
ram. Cidadãs que merecem muito 
respeito, admiração e aplausos”, 
lembrou o tenente Romis. 

Consciência - Mesmo traba-

Três irmãs devolvem dinheiro achado na rua e recebem até homenagem na Câmara Municipal. “Não iríamos dormir”, disseram

lhando na roça e ganhando cerca 
de R$ 800,00, Luiza Maria Leitão, 
disse não ter pensado duas vezes 
em devolver o dinheiro. “Se nós 
pegássemos algo que não era 
nosso, não iríamos dormir e nem 
ficar em paz. Nossa consciência 
ia pesar. Então é melhor ter a 
consciência limpa. Se nós gas-
tássemos o dinheiro, não iríamos 
ser felizes não. 

Princípios - Segundo Maria 
do Socorro Leitão, esse exemplo 
de honestidade que elas demons-
traram são ensinamentos que sua 
mãe sempre repassou e cobrou 
das filhas. Certamente, a mãe se 
sente muito orgulhosa dos prin-
cípios que as filhas aprenderam e 
colocam em prática.

O prefeito Olavo Condé; vereadores; secretários e o deputado Van-
der Borges, secretário do Estado Extraordinário de Regularização Fun-
diária; inauguraram, ainda em 22 de novembro passado, a conclusão 
da estrada que liga o bairro Alto do Açude ao Povoado São Sebastião, 
conhecida como a antiga Estrada Real 

A obra era sonhada por todos os moradores e pelas empresas do 
setor industrial instaladas no local, já que traz agilidade, segurança e 
comodidade no deslocamento entre os bairros.

Valmir Barreiros contou ao 
O Movimento que havia usado 
o orelhão para resolver proble-
mas no comércio local e como 
teve que pegar o CPF dentro da 
carteira, acabou esquecendo-a 
no local. Segundo ele, o dinheiro 
que estava dentro da carteira era 
referente ao seu salário do mês. 

“Pensei que nunca mais ia 

A Câmara se rende aos princípios de honestidade das irmãs 
Maria Leomária Leitão Ribeiro, Luiza Maria Leitão e Maria do Socorro Leitão

A direção da Coopervap e a Polícia Militar 
se somam às homenagens às irmãs

Tenente Romis: Cidadãs que merecem 
muito respeito, admiração e aplausos”

achar minhas coisas e, muito 
menos, o dinheiro de pagar as 
contas de casa e as compras do 
mês. Mas Deus ajudou e pesso-
as boas me devolveram. Já tive 
oportunidade de agradecer a 
elas, e novamente agradeço pela 
honestidade. É muito bom sa-
ber que existem pessoas como 
elas”.

Foi inaugurada, também, no 
dia 22 de novembro de 2013, 
a praça que ligação duas ruas: 
a Machado de Assis e a Paulo 
Gouveia Damasceno, localiza-
da ao lado do portão da Escola 
Estadual Virgílio de Melo Franco 
(Polivalente). 

A praça é fundamental, princi-
palmente para o pedestre, já que 
dará acesso ao loteamento do 
Jóquei Clube, ao Supermercado 
Bretas e a  outros bairros. Além 

praça no polivalente
disso, a praça serve como área de 
lazer para a comunidade e traz 
maior segurança aos alunos, no 
momento de ida e retorno.

A inauguração do local con-
tou com a presença da comu-
nidade e de várias autoridades, 
como o prefeito Olavo Condé, 
vereadores, secretários e o de-
putado Vander Borges, secretá-
rio do Estado Extraordinário de 
Regularização Fundiária – SE-
ERF.

Leia versão digital de 

o jornal necessário
vimentoO Mo

Autoridades comparecem ao evento de inauguração

A praça liga as Ruas Machado de Assis e Paulo Gouveia Damasceno

O prefeito Olavo Condé destaca importância 
da estrada para indústrias da região 
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projeto Nascentes do paracatu foi iniciado em 2009, 
em parceria com Kinross, MG /IEF e produtores rurais

VEREDAS E NASCENTES

Mover protege 
cursos d’água

O Mover - Movimento Verde 
de Paracatu - em parceria com a 
Kinross Brasil Mineração S/A, 
Instituo Estadual de Florestas, 
CBH Paracatu e Produtores Ru-
rais - está trabalhando para pro-
teger mais de 500 hectares de 
nascentes e veredas, em todo o 
Município, em 2014.

O projeto intitulado Nascen-
tes do Paracatu foi iniciado em 
2009, graças a uma parceria entre 
o Mover, a Kinross, o Estado de 
MG /IEF e Produtores Rurais.

De lá para cá, foram cercadas 
mais de cem nascentes e veredas 
e protegidos mais de 1000 hec-
tares destes corpos d’água, em 
aproximadamente 60 proprieda-
des rurais.

O IEF fornece os materiais, a 
Kinross banca o cadastramento 
dos proprietários interessados, 
o mapeamento, o transporte dos 
materiais e a confecção das cer-

cas, em parceria com os Produ-
tores Rurais. 

Em 2014, o projeto será divi-
dido em duas etapa.  Na primei-
ra, serão beneficiadas 18 proprie-
dades com a construção de 15 
quilômetros km de cercas, que 
protegerão 270 hectares de 30 
nascentes e veredas.

O Mover, que coordena a im-
plantação do projeto, terá este 
ano o CBH Paracatu como par-

Um funcionário da Prefeitura encontrou alguns filhotes de papagaio 
e periquito, dia 26, jogados às margens da BR 040 embrulhados em 
jornal. O homem entregou as avezinhas ao presidente do Movimento 
Verde, que passou a ter a guarda dos filhotes.

Tonhão acredita que os filhotes tenham sido deixados no local, de-
vido a uma blitz que a Policia Rodoviária Federal está desenvolvendo 
estes dias nas estradas que cortam a  Cidade.

“Embora sem o apoio necessário, estamos construindo um viveiro 
de 30 metros quadrados por três de altura, para dar mais conforto aos 
papagaios e periquitos, até que possam voltar à natureza.

ceiro institucional. Para a segunda 
etapa, estão sendo cadastradas as 
propriedades rurais que serão be-
neficiadas com mais 15 quilôme-
tros de cerca.

Monitoramento - De 2012 
até o momento, o Mover tem 
monitorado quinzenalmente a 
vazão de oito nascentes que fo-
ram cercadas em 2011.

Segundo Antônio Carlos Gui-
marães, o Tonhão, presidente da 

Tonhão monitora a vazão de 
oito nascentes quinzenalmente

Filhotes são recolhidos na rodovia

Membro do Mover alimenta 
os filhotes, encontrados 
à beira da rodovia

ong e coordenador do projeto, a 
ação de monitoramento de vazão 
das nascentes, bancada pela Kin-
ross, é pioneira no Brasil e mos-
tra o verdadeiro resultado pro-
porcionado pelo cercamento.”

Mais informações a respeito 
do projeto, poderão ser adquiri-
das através do e mail - movimen-
toverdeptu@yahoo.com.br e na 
página www.movimentoverdede-
paracatu.blogspot.com

Madeira, arame
e telas usadas no
cercamento das nascentes 



 

6  O Movimento - pARACATu Paracatu, janeiro de 2014

Total de 2013 chegou a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), maior repasse de todos os anos

COOPERVAP

Cooperativa distribui lucros   
Novecentos produtores de 

leite, de pequeno a grande porte, 
associados à Coopervap, rece-
beram, em dinheiro, o lucro da 
atividade, referente a 2013. Para 
esses cooperados que estiveram 
presentes em todos os momen-
tos, a Cooperativa Agropecuária 
do Vale do Paracatu Ltda reali-
zou, no último dia 13 de dezem-
bro, um evento para entrega da 
bonificação. 

O valor é a sobra dos resulta-
dos financeiros da Cooperativa, 
que foi dividido proporcional-
mente para cada cooperado. A 
quantia foi calculada da seguin-
te forma: R$ 0,60 centavos X a 
produção média de leite, durante 
o ano. Assim, quem contribuiu 
com maior quantidade de leite, 
mais ganhou de bonificação. 

Segundo o diretor de negó-
cios da Coopervap, Leandro Bo-
telho Neiva, a data para o repasse 
foi escolhida propositalmente, já 
que final de ano é época de mui-
tas despesas, como 13º salários 
de funcionários, reformas nos 
pastos, compra de  gado, além de 
presentes e festividades.

Kit - Os cooperados recebe-
ram, além do cheque no valor da 
bonificação, o salário referente 
ao mês de novembro e um “Kit 
de Natal”, para deixar o final de 

 A Sicoob Crediparnor reali-
zou, também, dia 7 de dezembro 
de 2013, uma bela festa de final 
de ano, no salão da Gold Even-
tos, reunindo cerca de 250 pesso-
as, entre direção e colaboradores 
das cidades que sediam unidades 
Crediparnor: Paracatu, Unaí, 
Arinos e João Pinheiro.

O presidente do banco, Darcy 
da Silva Neiva Filho, agradeceu a 
presença de todos e disse que o 
evento era uma forma de com-
partilhar as alegrias e os ótimos 
resultados do ano de 2013, atra-
vés das metas alcançadas e ainda 
para celebrar o novo ano que se 
inicia. As equipes de cada uma 

Marcelo Schettini foi o sortu-
do ganhador de um carro 0km no 
3º sorteio da Mega Promoção 50 
Anos Coopervap. O sorteio foi 
realizado no dia 27 de dezembro 
de 2013, no pátio do posto de 
combustíveis da Cooperativa e 
contou com a presença de clien-
tes, colaboradores e da diretoria. 

A Coopervap, em comemora-
ção aos seus 50 anos está reali-
zando o sorteio de cinco carros 

SICOOB CREDIPARNOR

ano cada um ainda mais feliz. A 
cesta continha produtos fabrica-
dos pela própria Coopervap, com 
o leite produzido  nas proprieda-
des, como , queijo, iogurte, doce, 
manteiga, achocolatado e leite 
condensado. 

O produtor Paulo Ribeiro de 
Mendonça observa que o valor 
do repasse é  um incentivo para 
os cooperados não deixarem a 
Coopervap. “Isso que é o ver-
dadeiro cooperativismo: divisão 
de resultados e lucros com os 
demais colaboradores”, reforçou. 

Repasse - “Cerca de 900 coo-
perados foram beneficiados com 
o repasse de fidelidade. A Cooper-

Cooperados recebem o cheque no 
valor proporcional à sua produção anual

vap se orgulha do 
trabalho que tem 
realizado em toda 
região e queremos 
sempre valorizar 
aquele produtor 
que está conosco 
durante todo o 
ano”, reforçou o 
presidente da Coo-
pervap, Edmundo 
Antônio de Sá.

Segundo o pre-
sidente, este é o 
maior repasse de 
todos os anos, totalizando R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seis-
centos mil reais), o que contribui 

significativamente 
para o cooperado 
melhorar sua pro-
priedade, aquece o 
comércio e propor-
ciona momentos 
felizes às famílias.

“Agradecemos 
muito a contribui-
ção e participação 
de todos os coo-
perados que, certa-
mente, tiveram um 
Natal mais feliz e, 
também, poderão 

empreender novas realizações 
em 2014”, disse o presidente da 
Coopervap a O Movimento.

Vaca - Cooperado, há 25 anos, 
Ciro Rodrigues Teixeira, disse 
que somente há uns cinco anos a 
Cooperativa tem repassado esses 
valores e o dinheiro é bem-vin-
do: “Quero aplicar na fazenda e 
comprar mais uma vaca, para que 
o ano que vem eu possa contri-
buir mais e receber mais por mês 
e no final do ano, também”.

Walter Nunes Franco disse 
que, com o valor recebido, irá 
pagar as contas e vai reformar os 
pastos de sua fazenda. Já Evan-
dro Dantas Neto que há 15 anos 
é cooperado,  além de pagar dívi-
das, comprou roupas e presentes 
de Natal para sua família.

Paulo Filho e Marcelo 
Camargos: só alegria 
com o “checão” na mão

Os cooperados recebem, também, uma cesta 
com produtos fabricados pela Coopervap

Ciro Rodrigues Teixeira, 
cooperado há mais de 25 
anos, vai aplicar o valor 
recebido em melhorias 
na sua fazenda

Walter Nunes Franco 
vai investir o repasse na 
melhoria das pastagens

Comitê Educativo faz 
confraternização no parque

Marcelo ganha carro 0 KM no 3º sorteio 50 Anos

Comitê Educativo de 2013 da 
Coopervap realizou sua festa de 
confraternização no salão do Par-
que de Exposições. O evento ocor-
reu no dia 7 de dezembro e contou 
com a presença massiva dos mem-
bros do Comitê Educativo. 

O presidente da Coopervap, 
Edmundo Antônio de Sá, agra-
deceu os presentes e enfatizou 
que o objetivo da confraterniza-

0km. Na promoção, a cada R$ 
50,00 em compras, o cliente re-
cebe um cupom para concorrer 
ao prêmio. O cupom deve ser 
preenchido com os dados pesso-
ais do cliente e responder à per-
gunta: Qual é a empresa genui-
namente paracatuense que está 
completando 50 anos?

Três dos cinco carros já fo-
ram sorteados. Os ganhadores 
foram Elias dos Santos Soares 

(1º sorteio), Wagner Ponciano 
de Almeida (2º sorteio) e Mar-
celo Schettini (3º sorteio). Mar-
celo Schettini recebeu um Fiat/
Palio Fire 2013 - 0 km, no valor 
de R$ 23.290,00. “Sou cliente da 
Coopervap, há mais de 20 anos, 
e aqui encontro uma ótima qua-
lidade nos produtos, nos servi-
ços e no atendimento”, disse 
Marcelo.

Durante o sorteio, o presiden-

te da Coopervap, Edmundo de 
Sá, enfatizou que esta é a maior 
promoção já realizada pela Coo-
perativa e lembrou que ainda res-
tam dois carros para serem sor-
teados. Além disso, o presidente 
convidou os presentes a continu-
arem participando da promoção 
e desejou uma boa sorte a todos!

Próximos sorteios:
4º Carro: Dia 31/1/2013
5º Carro: Dia 27/3/2013

O sorteio do 3º carro 0Km, da promoção 50 Anos 
da Cooopervap, movimenta Cidade

Sob grande expectativa, bilhetes 
são misturados para o 3º sorteio do carro

Marcelo Schettini, ganhador do carro, faz teste drive Marcelo e sua filha mostram o bilhete premiado 
Cooperados se confraternizam na festa 
de final de ano no Parque de Exposições

Colaboradores de quatro cidades, onde o Sicoob Crediparnor atua, reúnem-se em Paracatu

Elegantes 
senhoras 

participam
da festa

ção era aproximar a diretoria do 
Comitê Educativo com todos os 
produtores de leite. A festa con-
tou com a apresentação da dupla 
Henrique e Adriano, que animou 
o ambiente por várias horas. 

Os presentes ainda aprecia-
ram um farto e delicioso cardá-
pio, do qual constavam comida 
de boteco, mesa de frios, jantar, 
sobremesa e bebidas. 

Colaboradores de quatros cidade confraternizam-se  em Paracatu

das unidades da Crediparnor fo-
ram convidadas a ir até à frente 
do salão para uma breve apresen-
tação e para que os colegas das 

outras cidades os conhecessem e 
os homenageassem, facilitando a 
socialização entre os colaborado-
res do banco.

O presidente Darcy Neiva 
(com sua esposa, Maristela) 
louva os resultados de 2013

José Humberto Borges, diretor 
administrativo, e sua esposa: 
alegria no final de 2013
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Letícia Vinhal, Matheus Pains e Welles Oliveira, todos de 17 anos e estudantes 
do ensino médio, foram premiados pela USP e pelo Caldeirão Huck

Alunos de patos de Minas comprovaram que quiabo ajuda baixar níveis de glicose vencem quadro Jovens Inventores do Caldeirão do Huck

INCRÍVEL QUIABO

Baba da fruta controla diabetes
Com a promissora invenção 

de um quiabo que auxilia no tra-
tamento do diabetes, um trio de 
estudantes de Patos de Minas, no 
Alto Paranaíba, venceu o quadro 
“Jovens Inventores”, do Caldei-
rão do Huck, e ganhou R$ 30 mil 
no sábado (23 de novembro de 
2013 ).

Letícia Vinhal, Matheus Pains 
e Welles Oliveira, ambos de 17 
anos, são estudantes do ensino 
médio e foram premiados em 
uma feria de ciências da Universi-
dade de São Paulo (USP), sendo 
convidados posteriormente para 
participarem do programa.

O “Incrível Quiabo”, como 
nomeado pelos estudantes, é 
usado para controlar os níveis de 
glicose. O laboratório do Colégio 
Tiradentes da Polícia Militar, na 
cidade mineira, foi o ponto de 
partida dessa aventura científica 
após os três presenciarem o so-
frimento de uma colega da esco-
la, que tem a doença.

Os jovens descobriram por 
meio de uma pesquisa que a 
ração feita do quiabo, um ali-
mento tradicional da culinária 
mineira, baixava os níveis de 
glicose em animais. Foi então 
que eles decidiram ampliar o es-

tudo para obter o resultado em 
humanos. 

Unicamp - “Vimos a pesqui-
sa da Universidade de Campinas 
(Unicamp) e resolvemos trazer 
isso, de uma forma mais prática 
e para dentro da vida das pesso-
as diabéticas, para ajudá-las tam-
bém”, contou Matheus.  

A descoberta foi que na mu-
cilagem liberada pelo quiabo, co-
nhecido popularmente como a 
“baba”, existe maior concentra-
ção de fibras e que é justamente 
isso que ajuda a baixar os níveis 
da glicose no sangue. 

Eles chegaram à conclusão 
de que pegar dois quiabos, partir 
ao meio (retirando as pontas) e 
colocá-los na água era o ponto 
ideal para se chegar ao resultado 
positivo. A partir do momento 
em que água entra pelos poros 
do vegetal e libera o muco, a 
água de quiabo está pronta para 
beber.

Depois os estudantes foram 
à procura de voluntários para 
participar do experimento. De 
acordo com o Welles Júnior Oli-
veira, a aceitação das pessoas foi 
a maior dificuldade de todo o ex-
perimento, pois muitas não gos-
tavam da consistência do quiabo. 

“Outras pessoas não acreditavam 
no nosso projeto, diziam que não 
iria dar certo e que não era com-
provado”, ressaltou.

Voluntários  -  Quando con-
seguiram os voluntários, eles 
fizeram um acompanhamento 
semanalmente que comprovou 
os efeitos da água do quiabo e 
notaram a melhora na qualidade 
de vida dos pacientes. “Fazíamos 
o controle toda a semana com os 
pacientes, por meio daquele apa-
relho que dão em posto de saúde 

para controle de diabetes. Essas 
pessoas mediam a taxa de glico-
se todos os dias após tomarem 
a água de quiabo e constataram 
que o nível diminuía”, esclareceu 
Welles.

O trabalho foi monitorado 
pela professora de Química, An-
dréia Cristiana Lima, que tam-
bém teve todas as expectativas 
superadas. “Foi muito inespe-
rado porque o projeto foi feito 
para uma feira de conhecimento 
a nível de ensino médio do co-

légio, em uma feira brasileira. Lá 
mesmo nós tivemos esse contato, 
mas só depois de meses que sou-
bemos que era da Globo, para a 
gravação de um documentário”, 
ressaltou a professora.

A invenção não agradou ape-
nas a professora, amigos e fami-
liares, como também os jurados 
do quadro do Caldeirão do Huck 
que deram nota máxima aos 
jovens cientistas e, consequen-
temente, o prêmio máximo do 
programa. ( Do G1 TM)

CoMo pREpARAR
Lave 2 quiabos. 
Corte as pontas inferiores e 
superiores. 
Corte no meio os dois 
quiabos, para que fiquem 
quatro pedaços . 
Coloque os quatro pedaços 
num copo, encha de água e 
deixe por uma noite. 
No dia seguinte, retire os 
quiabos e beba a água.

FOTOS:REPRODUÇÃO

Os frutos cortados devem passar 
a noite dentro de um copo d’água

CATEGORIAS DE BASE 

Paracatu sedia 1ª copa internacional de MG
Paracatu foi o primeiro mu-

nicípio de Minas Gerais a sediar 
uma Copa Internacional das ca-
tegorias de base. Realizado no 
período de 10 a 17 de janeiro, o 
evento foi organizado pela em-
presa Dom Bosco Promotion – 
que há mais de 20 anos promove 
a competição pelo Brasil afora 
– com apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secretaria de 
Esporte e Lazer. 

A competição reuniu mais 
de 1.800 pessoas - entre atletas 
e dirigentes de 47 municípios. 
Do exterior participaram duas 
equipes do Paraguai - América 
e Selecion Paraguai. O Cruzeiro 
foi o único representante dos ti-
mes da  elite do futebol brasilei-
ro. Cinco equipes defenderam o 
nome do futebol paracatuense: 
Jóquei Clube, União, Amoreira, 
Santana e Nossa Senhora de Fá-
tima. A melhor colocação foi do 
Nossa Senhora de Fátima, que 
conquistou o quarto lugar na ca-
tegoria 97. 

As disputas foram nas catego-
rias 97, 98, 99, 2000, 2001 e 2002. 
No total foram realizados 200 jo-

Não perca mais tempo! Seja independente no volante, procure já 
o Centro de Treinamento Nova Direção, um local que irá desenvol-
ver suas habilidades de condução.

A Nova Direção capacita os condutores já habilitados a perderem 
seus medos ou traumas da direção, nas categorias A e b. o foco está 
em saber como o aluno está se sentindo, o que ele está vivendo, seus 
problemas e os seus motivos para não ter desenvolvido a habilidade 
de dirigir. A partir deste momento será possível desenvolver os ensina-
mentos práticos, aliados ao trabalho psicológico e emocional do aluno. 
Quando a Nova Direção realiza o trabalho interior do aluno, facilmente 
o resultado é adquirido, que é o desenvolvimento prático de condução.

A Nova Direção possui profissionais de extrema qualidade, que se 
preocupam em compreender o aluno e ajudá-lo a se sentir seguro e 

dirigir de acordo com normas e técnicas necessárias. Aqui, são os 
profissionais que fazem a diferença, não é o carro, o dinheiro, a sala 
de aula ou o escritório. 

Com aulas das 7h da manhã às 20h da noite e atendimento em 
horário comercial, o centro de treinamento Nova Direção também 
proporciona a você toda a discrição que você deseja. As aulas po-
dem ocorrer em um carro descaracterizado, para que você não fi-
que constrangido ao ser identificado fazendo aula, apesar de já ser 
habilitado. As aulas também podem acontecer no seu próprio carro, 
para que você se sinta seguro e adaptado ao carro que irá conduzir 
cotidianamente. pratique a direção em rodovias, centros urbanos e 
em trânsito de massa. Resgate sua autoconfiança. Não esqueça, o 
primeiro passo, é sair de casa e vir até a Nova Direção!

A abertura oficial foi realizada 
na noite de sábado, 11/1, no Giná-
sio do Jóquei Clube Paracatuense. 
De acordo com a Secretaria de Es-
porte do Município, a  cerimônia 
de abertura cumpriu com todos 
os requisitos exigidos em grandes 
competições, uma vez que, a Pre-
feitura Municipal trabalhou duran-
te meses em 2013 para viabilizar 
a realização da copa na cidade. 
Momentos marcantes chamaram a 
atenção do público, que lotou o gi-
násio. A entrada dos símbolos pa-
trióticos foi um deles. A bandeira 
do Brasil foi conduzida por Dario 
Alegria, grande atleta do futebol 
brasileiro profissional, com passa-
gens por diversos clubes. A ban-
deira do Estado de Minas Gerais 
foi conduzida por Adenaldo Gon-
çalves de Souza, que tem represen-
tado o ciclismo paracatuense em 
vários estados brasileiros e a ban-
deira de Paracatu foi conduzida 
por Ubaldo Junio Mundim Lopes, 
veterano do nosso voleibol, com 
passagens por clubes profissionais.

Após a execução dos hinos Na-
cional e a Paracatu outro momento 
de destaque foi a entrada do fogo 
simbólico conduzido por Marco 
Antônio de Oliveira, representan-
do a modalidade esportiva Jiu-Jítsu 
– Sarapó, como é conhecido, que, 
entre outras grandes conquistas, se 
tornou o primeiro faixa preta de 
jiu-jítsu do Noroeste de Minas.

O acendimento da Pira Olím-
pica foi feito pelo atleta Sarapó 
junto com o prefeito municipal 
Olavo Condé e o secretário de es-
portes Vatinho. Em seguida, dois 
atletas, o paracatuense, Lourenço 
Silva Ulhoa e o paraguaio Ricardo 
Aranha proferiram o juramento 
do atleta em português e espanhol 
para todos os presentes.

Na sequência, apresentações 
culturais, como um mix de core-
ografias da Academia New Center 

Fitness, com o apoio de Zambê e 
ponto Fitness e a Capoeira da As-
sociação Arte Mundial, antiga Ave 
Negra, do Mestre Gilvan abrilhan-
taram ainda mais a festa do esporte 
em Paracatu.

Para marcar o encerramento da 
abertura oficial da 1ª Copa Inter-
nacional de Futebol de Paracatu, 
o prefeito Olavo Condé  declarou 
aberta oficialmente a competição 
desejando muita sorte, sucesso às 
delegações e finalizando suas pala-
vras pedindo a proteção de Deus 
a todos.

O presidente da Dom Bosco 
Promotion, Hussein Zaim, res-
saltou em seu pronunciamento 
que os eventos organizados em 
parceria com as prefeituras são 
marcados por um espírito fraterno 
e harmonioso. Na oportunidade 
agradeceu o apoio do prefeito, do 
vice-prefeito e do secretário de es-
portes de Paracatu junto com to-
dos os colaboradores que não têm 
medido esforços para o êxito de 
toda competição.

Para o Secretário de Esportes 
do Município, o trabalho é árduo e 
a responsabilidade foi  redobrada, 
entretanto, a satisfação que a cida-
de de Paracatu tem de sediar pela 
primeira vez um evento de tama-
nha grandiosidade é gratificante e 
encorajador.

“Ousar, fazer mais pelo espor-
te local é um dos desafios da atual 
administração, pois é certo que o 
esporte é uma das ferramentas mais 
eficazes no que se refere a garantir 
um futuro melhor às nossas crian-
ças, levando-as para longe da vio-
lência e das drogas. Por isso, inves-
timos no esporte, que entre outras 
ações, também é sinônimo de cida-
dania. Vamos continuar juntos bus-
cando um futuro repleto de boas 
oportunidades e vitórias para nos-
sas crianças, adolescentes e jovens”, 
afirmou o secretário Vatinho.

gos marcados mais de 400 gols. 
As partidas foram realizadas nos 
estádios Frei  Norberto, Paulo 
Brochado e Beira Rio; nos cam-
pos do Jóquei Clube, Amoreira e 
Lagoa de Santo Antônio. 

Segundo o secretário muni-
cipal de esportes, Valter - o Va-
tinho, o balanço é positivo, uma 
vez que,  o objetivo foi alcança-
do. “Além de fomentar a econo-
mia do município, divulgamos a 
cidade e tivemos a oportunidade 
de mostrar nossos jovens talen-
tos para grandes clubes”, explica 
Vatinho.

.Sarapó (campeão de jiu-jitsu) e o prefeito de
Paracatu, Olavo Condé, acendem a pira olímpica

Ubaldo Junior (voleibol, Adenaldo Gonçalves
(ciclismo) e Dario Alegria (ex-jogador profissional),
conduzem as bandeiras do Brasil, de
Minas Gerais e de Paracatu

O Paraguai foi o representante do exterior

José Miguel – Seu Pepe; Hussein Zaim 
(Dom Bosco) e o vice-prefeito 
José Altino, coordenam 
as premiações

Ídolos do esporte paracatuense 
abrilhantam abertura da copa
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Dona Luizinha encanta-se
com a beleza das fotografias
das janelas de Paracatu

Professor José Ivan Lopes, 
diretor acadêmico da 

Finom,destaca a 
conquista para

comunidade
acadêmica

 

JANELAS HISTÓRICAS DE PARACATU

EDUCAÇÃO

Exposição vai percorrer Minas Gerais

Mec reconhece curso de Engenharia Civil da Finom 

A equipe da Fundação Muni-
cipal Casa de Cultura realiza um 
belíssimo trabalho, que tem o 
objetivo de reforçar o patrimô-
nio histórico da Cidade e mostrar 
beleza à sociedade. 

A 1ª exposição itinerante Jane-
las Históricas de Paracatu apre-
senta fotografias de 43 janelas 
marcantes das casas da cidade, 
que foram catalogadas, fotografa-
das e emolduradas. Para dar mais 
um charme à exposição, foram 
colocadas jardineiras nos quadros, 
dando vida às belas imagens.

Segundo a diretora-presidente 
da Fundação Casa de Cultura, 
Graciele Mendes de Souza Xa-
vier, as janelas foram escolhidas 
para a exposição por ser um ob-
jeto de pouca visibilidade. 

“Todos os dias passamos por 
várias janelas históricas belíssi-
mas e não prestamos atenção. As 
janelas também representam a ri-
queza de Paracatu. Aqui, encon-
tramos janelas que não existem 
em nenhuma outra cidade. E to-
dos devem saber o valor históri-
co que Paracatu possui”, adverte 
Graciele.

Janelas Históricas de Pacaratu 
está em exposição na Galeria de 
Artes da Casa de Cultura, desde 
o dia 10 de janeiro, e permanece 
para visitação até o dia 10 de fe-

Paquistão - A Prefeitura de Paracatu, através da Fundação Muni-
cipal Casa de Cultura, receberá de 14 a 17 de fevereiro, a designer Ra-
bia Cheema - representante cultural da embaixada do Paquistão - que 
em vai expor peças de artesanato, decoração e vestimentas próprias do 
povo paquistanês.

A diplomata fará uma palestra no salão nobre da sede da Fundação 
Municipal Casa de Cultura (em espanhol), dando explicações sobre seu 
povo e sua cultura. A Exposição foi intitulada de “ Paquistão: História, 
Cultura e Pensamento.”

“Janelas representam riqueza de paracatu. Aqui, encontramos janelas que não existem em nenhuma outra cidade”

vereiro, das 9 às 18h (de segunda 
à sexta) e das 9 às 15h (sábados e 
domingos).

Luiza da Silva Peraira, conhe-
cida como Dona Luizinha, visi-
tou a exposição e se diz encanta-
da com as belas janelas. 

“Sempre gostei muito de ja-
nela. Toda minha família tem ad-
miração pela história de Paracatu 
e um encantamento por janelas, 
mas ninguém valorizava antes. 
Quando soube da exposição, pro-
curei vir logo. Ficou belíssima. 
Estou verdadeiramente deslum-
brada”, surpreende  a visitante.

A exposição é itinerante e irá 
percorrer outras cidades de Mi-
nas Gerais, divulgando a cultura 

Infraestrutura tecnológica 
(laboratórios de informática e la-
boratórios temáticos), biblioteca, 
corpo docente qualificado, além 
da estrutura física, foram fatores 
essenciais para que o Ministério 
da Educação (MEC), publicas-
se a portaria no Diário Oficial 
da União (D.O.U), no dia 20 de 
dezembro de 2013, de reconhe-

cimento do curso de Engenharia 
Civil da Faculdade Finom. 

O diretor Acadêmico da Fa-
culdade Finom, o professor José 
Ivan Lopes, destacou esta con-
quista para comunidade acadê-
mica. 

“O reconhecimento do curso 
de Engenharia Civil por parte 
do Ministério da Educação é 

mais uma prova de que o traba-
lho conjunto dos professores, 
coordenadores, direção e aca-
dêmicos está produzindo bons 
frutos”, disse.

Para ele, o reconhecimento é 
um sinal de que a faculdade está 
no caminho certo no processo 
de construção do conhecimento 
técnico e humanístico, que pro-

porciona ao acadêmico o que há 
de melhor e o capacita para atuar 
no mercado de trabalho.

“É o curso de Engenharia Ci-
vil, da Finom, que recebe o reco-
nhecimento do MEC, mas toda a 
comunidade acadêmica participa 
e se congratula com mais esta 
significativa conquista,” finaliza 
o professor.

e cidade de Paracatu por todo o 
Estado. Depois de encerrada a 
temporada na Casa de Cultura, 
a exposição irá permanecer um 
mês no Ipê Florido Parque Hotel 
e no mês seguinte irá para o Sesc 
Paracatu. “A exposição comple-
ta, contendo todos os quadros 
e a parte multimídia, depois de 

exposta no Sesc Paracatu, irá 
para outras cidades que possuem 
unidades do Sesc, como Araxá e 
Belo Horizonte”.

O projeto foi idealizado pela 
diretora-presidente contou com 
o apoio de uma equipe de profis-
sionais e  das seguintes  pessoas 
da comunidade paracatuense:

Wanda noronha - Professora (pesquisa e indicação de poemas)
Terezinha guimarães - Historiadora (pesquisa)
Lavoisier albernaz - Membro do Comphap 
(pesquisa e informações históricas)
Ricardo gouigi - Web designer (edição de vídeo)
Lucas Foto - Fotografias (fotografias históricas)
arlene Freitas - Artesã (confecção de artesanato em forma de janelas)
Marisa Macedo - Moradora da Rua do Ávila (informações históricas 
e colcha artesanal com as janelas bordadas da Rua do Ávila)
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Este grupo de acadêmicos da Finom está atuando na cidade de Campestre do Maranhão

OBRAS PÚBLICAS

Aterro e Cemitério devem
ficar prontos ainda este ano
A Prefeitura de Paracatu já 

iniciou a construção do aterro sa-
nitário e as obras do novo cemi-
tério devem começar brevemente. 
Os contratos para realização das 
obras foram assinados, ainda em 
26 de novembro de 2013, com as 
empresas Quebec Ambiental e 
Concreto, respectivamente.

Todos os municípios, de acor-
do com a lei 12.305/10, terão que 
desativar os lixões e aterros con-
trolados e construírem aterros sa-
nitários para o adequado descar-
te dos resíduos sólidos. Paracatu 
ainda não possui aterro sanitário, 
pois a licença foi perdida em 2005 
e, atualmente, vem operando 
como aterro controlado.

Para atender essa exigência, 
foi aberto um processo licitatório 
para a construção do aterro, de 
acordo com as normas ambien-
tais, e a empresa vencedora foi a 
Quebec Ambiental.

“A construção do aterro é de 
fundamental importância para a 
Cidade que irá melhorar a quali-
dade de vida de sua população e 
ainda reduzirá o índice de doen-
ças e os impactos ambientais”, 
informou o secretário de Meio 
Ambiente, Igor Pimentel.

O investimento no aterro sani-
tário é de R$ 2.485.058,25 e, se-
gundo a empresa vencedora da li-
citação, a previsão é de que a obra 

PROJETO RONDON

Acadêmicos da Finom vão ao Maranhão
Grupo da Faculdade Finom participa da operação portal da Amazônia na cidade de Campestre do Maranhão

A equipe da Faculdade Finom, 
formada por oito alunos dos cur-
sos de Engenharia de Produção, 
Engenharia Ambiental, Agrono-
mia, Direito, Pedagogia e pelos 
professores, Aretuza Andrade 
Ferrante (coordenadora do Proje-
to Rondon na Faculdade Finom) 
e João Paulo Silva de Queiroz, 
embarcam na sexta-feira (24) para 
o Maranhão, onde se integrarão 
à Operação Portal da Amazônia, 
na cidade de Campestre do Mara-
nhão, distante 528 km da capital 
São Luís, com pouco mais de 13 
mil habitantes.

O grupo de rondonistas da 
Faculdade Finom, se juntou a 
outros acadêmicos e professores 
da Universidade Federal do Re-
côncavo Baiano (UFRB), em mais 
uma missão de trabalhar em favor 
das populações menos favore-
cidas, levando conhecimento e 
aprendendo com as comunidades 
beneficiadas, concretizando assim 
os objetivos do Projeto Rondon, 
coordenado pelo Ministério da 
Defesa. 

Para o diretor -geral da Fa-
culdade Finom, Dr. William José 
Ferreira considera o Projeto Ron-
don uma grande oportunidade 
na vida acadêmica e pessoal dos 

futuros profissionais porque eles 
irão conhecer uma situação com-
pletamente diferente da realidade 
em que vivem.

 “Poderão vivenciar a extensão 
em sua essência colocando em 
prática os conhecimentos adqui-
ridos no âmbito acadêmico por 
meio de um dos maiores projetos 
de extensão do mundo, reconhe-
cido internacionalmente pelos 
relevantes serviços que presta às 
pessoas menos favorecidas do 
Brasil”, concluiu.

Multiplicadores - Durante as 
operações, os universitários reali-
zarão diversas palestras e oficinas 
sobre os temas de comunicação, 
saúde, lazer, esporte, educação, 
meio ambiente, trabalho, direitos 
humanos e justiça. Os estudan-
tes trabalharão, prioritariamente, 
com agentes multiplicadores, tais 
como funcionários das prefeitu-
ras, professores, agentes de saúde 
e lideranças locais, o que permiti-
rá maior retenção e disseminação 
dos conhecimentos a serem trans-
mitidos pelos estudantes.

Em cada um dos 37 municí-
pios do Maranhão, Piauí e Tocan-
tins que estão participando, tra-
balharão 20 voluntários de duas 
diferentes Instituições de Ensino 

Superior (IES). A intenção é fa-
zer com que, desde o primeiro 
momento, as equipes aprendam 
a trocar experiências e informa-
ções, de modo a integrar sua for-
ma de atuação.

O Projeto Rondon iniciou no 
dia 18 de janeiro e segue até 3 de 
fevereiro a Operação Velho Mon-
ge, em 20 municípios dos Estados 
do Piauí e Maranhão; e no período 
de 25 de janeiro a 10 de fevereiro, 
a Operação Portal da Amazônia, 
em 17 municípios dos Estados do 
Maranhão e Tocantins. No total, 
nas duas Operações, participarão 
68 Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) de 15 Estados.

O Projeto - O projeto Ron-
don é a maior atividade de ex-
tensão do país, sendo reconhe-
cido pela ONU - Organização 
das Nações Unidas como uma 
das mais importantes atividades 
sociais desenvolvidas pelas for-
ças armadas no Brasil. O Projeto 
Rondon, coordenado pelo Mi-
nistério da Defesa, é um projeto 
de integração social que envolve 
a participação voluntária de estu-
dantes universitários na busca de 
soluções que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável de 
comunidades carentes e ampliem 

seja concluída dentro de 6 e 8 
meses. Segundo o diretor de Meio 
Ambiente da Secretaria, Hamilton 
Aragão, as obras de construção 
do aterro sanitário, que inicia com 
a supressão da vegetação, estão 
em andamento desde o dia 25 de 
janeiro.

O prazo para extinção dos 
lixões foi estipulado pela lei fe-
deral 12.305/2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A lei entrou em vigor em 
2 de agosto de 2010 e fixou um 
prazo de dois anos, a partir de 
sua publicação, para que estados e 
municípios elaborem seus respec-
tivos planos. A lei federal exige 
que as cidades adotem a coleta se-

o bem-estar da população e busca 
aproximar esses estudantes da rea-
lidade do país, além de contribuir, 
também, para o desenvolvimento 
das comunidades assistidas.

Finom - A Faculdade Finom 
foi a primeira Instituição de Ensi-
no Superior das regiões Noroeste 
e Alto Paranaíba a ter propostas 
aprovadas para o Projeto Rondon. 

Janeiro de 2011: São Miguel do 
Tocantins, em Tocantins (Ope-
ração Carajás), e em Umbaúba 
e Nossa Senhora Aparecida, no 
Estado do Sergipe (Operação Rio 
dos Siris A e B); 

Julho de 2011: Calçoene, no 
Amapá (Operação Oiapoque) 
e na cidade de Urucurituba, no 
Amazonas (Operação Peixe-Boi).

Janeiro de 2012: Babaçu, no 
Maranhão (Operação Babaçu).

Julho de 2012: Magalhães Ba-
rata, no Pará (Operação Açaí).

Janeiro de 2013: Santa Inêz, na 
Bahia (Operação 2 de Julho) e São 
João do Piauí, no Estado do Piauí.

Julho de 2013: Nova Timbo-
teua no Estado do Pará (Opera-
ção Forte do Presépio).

letiva do lixo e façam reciclagem, 
além de autorizar a contratação 
de associações de catadores, sem 
licitação.

Cemitério - A construção de 
um novo cemitério na cidade tam-
bém é outra necessidade dos pa-
racatuenses, já que os dois princi-
pais da Cidade já estão saturados.

A obra de construção do novo 
cemitério terá um investimento de 
R$ 468.306,02 e empresa vence-
dora da licitação é a Concreto. A 
construção do cemitério, segundo 
o diretor de Meio Ambiente, está 
prevista para começar em breve 
e terá uma área de 5 hectares, na 
rodovia MG 188, próximo à Fa-
culdade Finom.

MoNSANTo Do bRASIL LTDA, CNpJ 64.858.525-0102-99, por Determinação do 
Conselho Estadual de política Ambiental – CopAM, Torna público que solicitou, através 
do processo nº 02235/2004/001/2008 e FobI: 1933330/2013, a Renovação da Licença de 
operação, para as atividades de beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, 
lavagem, secagem, descascamento ou classificação no Município de paracatu MG.

O prefeito Olavo Condé e representantes 
das empresas vencedoras da licitação

REQuERIMENTo DE LICENÇA AMbIENTAL

A empresa São Sebastião Empreendimentos Imobiliários SpE Ltda, CNpJ nº 
17.991.556/0001-90, por determinação do CopAM – Conselho Estadual de política Am-
biental, torna público que solicitou através do requerimento de licença nº 37296/2013, a 
LICENÇA DE INSTALAÇão EM CARÁTER CoRRETICo, para a atividade LoTEAMENTo 
DE SoLo uRbANo pARA FINS EXCLuSIVA ou pREDoMINANTE RESIDENCIAIS, para 
o loteamento denominado Jardim Europa, situado no município de paracatu-MG.
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QUILOMBOS DE PARACATU II
Titulação 
do Pontal 
depende 
do Incra 
Sem regularização terras são
vendidas, o que descaracteriza comunidade 
que vive da pesca do Rio paracatu

Por Lorranne Marques

Porto Pontal é uma das cinco 
comunidades quilombolas exis-
tentes em Paracatu. Localizada a 
55 km do centro da Cidade, sen-
tido João Pinheiro, a comunida-
de fica às margens do Rio Para-
catu, em uma fazenda chamada 
Frederico. 

Antes da construção da BR 
040, a travessia do Rio Paracatu 
era feita em balsas, e onde está 
localizada a comunidade, existia 
um porto, daí o nome de Porto 
Pontal. A comunidade é extensa 
e é dividida em seis: Porto Ve-
lho, Sucuruiu, Vereda, Dourados, 
Conceição e Simão. 

Os primeiros moradores do 
Pontal foram Cecília Ferreira 
Araújo e Hermógenes Rodrigues 
Ramos, que receberam no século 
XIX um terreno doado pelo dono 
da fazenda onde trabalhavam 
como escravos. 

Segundo Edenilson Pereira 
Barbosa vice-presidente da Asso-
ciação Quilombola Porto Pontal e 
articulador do Noroeste de Minas 
na Coordenação Nacional de Qui-
lombo (Conaq), a comunidade do 
Pontal é quilombola, pois leis lhe 
garante o direito de se autodefinir 
como quilombola para receber o 
reconhecimento do Incra.

Edenilson informou que atual-
mente o processo que regulamen-
ta as terras quilombolas do Pontal 
está em fase de estudo antropoló-
gico e histórico, sob responsabili-
dade do Incra. 

“Já nos autodeterminamos 
como quilombolas e recebemos 
da Fundação Palmares o título de 
autodefinição, através de um cer-
tificado. Encaminhamos o pedido 
ao Incra, que realiza a investiga-
ção da comunidade. Nessa inves-
tigação eles pesquisam as raízes 
da comunidade, faz a delimitação 
do território e monta a árvore ge-
nealógica”, explica. 

A partir daí, segundo o vice-
-presidente, é emitido o RTID 
(Relatório Técnico de Identifi-
cação e Delimitação). “Estamos 
aguardando o INCRA com o re-
latório do Pontal para as próximas 
providências”.

Depois de emitido o RTID, o 
processo fica em contestação e 
as partes envolvidas são comu-
nicadas das decisões e podem 
contestá-las. Após a  avaliação das 
contestações, é emitido o termo 
de desapropriação, que indeniza 
quem possui terra dentro do ter-
reno delimitado para os quilom-
bolas. Depois disso,  através da 
associação, a comunidade recebe 
o título definitivo de suas terras.

Atualmente, como as terras 
do Pontal não estão tituladas, 

os habitantes podem comprar e 
vender terras sem nenhum pro-
blema. Essa comercialização fez 
com que outras pessoas, que não 
possuem vínculos quilombolas se 
entrassem na comunidade. Mas, 
segundo Edenilson, a maior parte 
dos habitantes do local ainda são 
descendentes de escravos.

Rio - A proximidade com o 
Rio Paracatu faz com que esses 
descendentes sobrevivam basica-
mente da pesca. Ali, homem ou 
mulher, todos pescam diariamen-
te e os pescados são vendidos a 
um comerciante que os revende 
na Cidade.

Edir Pereira Ramos, conhecida 
como Nilza, conta que além da 
pesca, de vez em quando, surgem 
algumas faxinas para fazer, ali 
mesmo no Pontal, em ranchos de 
pessoas “de fora” (não quilombo-
las). Ela mora sozinha no Pontal, 
já que os filhos vivem na cidade 
para estudar e trabalhar, pois a 
pesca é escassa para todos.

O morador do Porto Velho, 
Humberto Coelho de Carvalho, 
60 anos, contou que mesmo sen-
do descendente de quilombola, 
sua terra teve que ser comprada, 
pois não recebeu herança. Ele 
morou na Cidade, quando pe-
queno, por cinco anos para que 
pudesse estudar, período em que 
cursou até a 4ª série. 

Humberto tem câncer de prós-
tata e, mesmo com a doença, não 
deixa de trabalhar para sustentar 
a família. Ele sempre vai a Patos 
de Minas para fazer quimioterapia 
e a viagem é custeada pela Prefei-
tura de Paracatu. Alguns remédios 
de Humberto também são custe-
ados pelos governos municipal, 
estadual e federal.

“Pesco todo dia, fome a gente 
não passa, mas também não vê 
futuro. Mesmo doente vou pes-
car. E vou com prazer, porque, 
quando eu vou para Patos, vejo 
que tem gente muito pior do que 
eu. Agradeço por ter força para 
trabalhar”, reflete Humberto.

Nilza, Humberto e Edenilson 
nos contaram que as únicas tra-
dições ainda preservadas pela co-
munidade majoritariamente cató-
lica são as festas de Reis e de São 
Sebastião.

A festa de São Sebastião, co-
memorada com uma tradicional 
procissão, dia 20 de janeiro, de-
monstra um gesto de fé e devoção 
dos fiéis ao santo mártir, que reú-
ne toda a comunidade em oração 
e, depois, vem a comemoração 
com as tradicionais quitandas.

A festa de Reis é celebrada na 
noite do dia 5 de janeiro e madru-
gada do dia 6 de janeiro e festeja 
os “Três Reis Magos”, que visita-
ram Jesus Cristo recém-nascido.

Nilza lembrou que este ano 
eles não comemoraram a “Folia 
de Reis” na data exata, pois pre-
feriram realizá-la no fim de se-
mana para receber os visitantes 
de Brasília e Belo Horizonte, que 
sempre participam do evento. A 
folia, tradicional na região, marca 
a festa de Reis no Pontal, que este 
ano contou com muitas doações, 
como a de duas vacas.

Apesar da força desses dois 
festejos, o Pontal ainda não pos-
sui um local adequado para abri-
gar todos e reali-
zar as festas. A de 
Reis, por exemplo, 
era realizada na 
estrutura do Posto 
Pontal, desativado 
há alguns anos, que 
fica a beira da ro-
dovia.  

Segundo Ede-
nilson, como o lo-
cal é inadequado, 
por ser próximo 
à rodovia, na qual 
automóveis pas-
sam em alta velo-
cidade, eles foram 
proibidos de rea-
lizar as festas ali 

Comunidade 
não tem serviço 
de saúde
Várias são as dificuldades dos 

habitantes do Pontal. Humberto, 
Nilza e Edenilson contaram ao 
O Movimento que a maior insa-
tisfação da comunidade é a falta 
de apoio da Prefeitura de Paracatu 
que, segundo os três, não contri-
bui com nenhuma verba para a 
comunidade e não oferece nem 
mesmo assistência básica, como 
coleta de lixo. A maioria dos mo-
radores queima o próprio lixo, 
causando prejuízos ao meio am-
biente e a saúde. 

A comunidade não recebe vi-
sita de nenhum médico ou assis-
tente de saúde. Segundo Nilza, 
antigamente um ônibus aparecia 
por lá, de tempos em tempos, e 
uma equipe realizava exames de 
rotina, mas atualmente nem isto. 
Quando alguém adoece tem que 
correr para a Cidade. “É uma di-
ficuldade, pois poucos moradores 
possuem carro e é preciso cami-
nhar  até a BR 040 para tomar o 
ônibus”, relata a moradora. 

Quando O Movimento visitou 
o Pontal, Tarcísio de Fátima Coe-
lho de Carvalho, conhecido como 
“Pingo”, estava sentindo muitas 
dores pelo corpo e um mal-estar, 
há vários dias. Pingo possui carro, 
mas riscou dirigir sozinho e doen-
te até a Cidade para ser medicado.

Além dessas dores, Pingo sofre 
diariamente com outro problema: 
a falta de energia. Humberto, 
cunhado de Pingo, informou que 
a energia foi conquistada pelos 
próprios moradores e cada um 
arcou com os gastos da instalação 
da eletricidade, informou também 
que muitos não possuem condi-
ções para bancar esse gasto. 

É o caso de Pingo, que mora 
com sua família e que até hoje não 
possui energia, ele conta com aju-
da dos vizinhos quando precisa 
utilizar a eletricidade. Os mora-
dores não tocaram no programa 
federal Luz Para Todos, que leva 
energia elétrica às comunidades 
distantes. 

A comunidade é servida por 
água de um poço artesiano, que 
não está suportando o consumo 
de mais de trinta famílias. Para 
usufruir da água os moradores 
pagam uma taxa mensal de no 
mínimo R$ 3,00 (três reais), po-
dendo aumentar de acordo com o 
consumo individual de cada famí-
lia. Segundo Nilza, o dinheiro ar-
recadado com a taxa é empregado 
somente na manutenção do poço. 

Antigamente, o Pontal contava 
com uma escola que atendia as 
crianças até a 4ª série, mas o lo-
cal foi desativado e, em seu lugar, 
foram abertas uma na fazenda 
Riacho e outra no Morro Agudo, 
para atender todas as crianças da 
região.

Outro problema enfrentado 
pelos moradores é a falta de asfal-
to e comunicação precária. Sinal 
de nenhuma operadora chega ao 
local. 

Melhora - Mesmo com todas 
as dificuldades, Humberto e Nilza 
afirmaram que a vida de todos ali 
melhorou muito. “Antigamente 
a gente tinha que acordar muito 
cedo. Tinha que levar as crianças 
na escola, ou na beira da rodovia 
para elas tomarem o ônibus. Hoje, 
tem ônibus que passa na porta 
para buscá-los”, lembra Humber-
to. 

Outro fator que beneficia a 
comunidade é que, em época de 
Piracema (1º de novembro a 28 de 
fevereiro), período em que ocorre 
a desova dos peixes e é proibida a 
pesca, as famílias que dependem 
desta prática recebem um salário 
mínimo. 

Através da luta dos moradores 
do Pontal, hoje a maior parte das 
casas, possuem energia elétrica e 
com ela vem a possibilidade de 
adquirir eletrodomésticos e apa-
relhos elétricos, como rádio, gela-
deira e televisão. 
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para evitar acidentes de trânsito e 
estão sem lugar para dar continui-
dade aos festejos.

As festas são organizadas e 
bancadas pelo Rei e Rainha. A 
cada ano os moradores que de-
sejam o cargo, se candidatam e 
ocorre uma votação para escolha 
dos monarcas. Em virtude dessa 
responsabilidade e gastos, muitas 
pessoas têm se abdicado de reali-
zar as festas.

Segundo Humberto, a festa 
de Reis é compartilhada também 

com moradores da região da 
Rural Minas de João Pinheiro e 
como alguns Reis e Rainhas aca-
bam sendo daquela região, eles 
realizam a festa por lá. Essa situ-
ação tem gerado muito desgosto 
para os habitantes do Pontal, que 
nem sempre têm condições de se 
deslocar até a outra cidade para 
participar da festa.

Mas essa situação também, 
segundo o morador, é causada 
porque quase ninguém do Pon-
tal quer assumir a organização 
da festa. “O que tem que fazer 
é separar as festas. Pontal é uma 
coisa e Rural Minas outra”, disse 
Humberto.

Segundo os três, além dessas 
situações que favorece a perda 
das identidades quilombolas, mui-
to já perdeu das tradições antigas. 
Várias festas foram esquecidas, 
por não ter alguém com iniciativa 
para realizá-las, como os festejos 
de Bom Jesus, Traição e Nossa 
Senhora da Abadia.

“As pessoas vão perdendo o 
entusiasmo com os festejos. An-
tigamente, quando ia chegando a 
data só se ouvia falar nisso. Hoje, 
não tem mais a mesma graça e 
animação”, ressaltou Humberto.

Algumas mineradoras extraem 
areia do Rio Paracatu, em áre-
as que fazem parte das terras do 
Pontal que, não estando tituladas, 
podem ser vendidas à qualquer 
pessoa ou empresa.  

Para Nilza, as mineradoras 
trouxeram muita coisa negativa, 
como estradas sempre ruins, a 

destruição da “praia” no entor-
no do rio e doenças respiratórias, 
causada pela poeira. “Muitas pes-
soas ficam doentes aqui, com tos-
se, pois é muita poeira”, reforçou 
Nilza. 

Segundo Edenilson, a associa-
ção quilombola Porto Pontal en-
viou um requerimento ao Conse-
lho de Meio Ambiente, em Unaí, 
pedindo providências quanto a 
poeira causada pela mineradora. 
De acordo com o vice-presidente 
da associação, ficou determina-
do que a empresa tem que aguar 

a estrada, no mínimo, três vezes 
ao dia, mas essa determinação, se-
gundo ele, não tem sido atendida. 

Edenilson revela que, com o 
assoreamento, o rio suporta cada 
vez menos água, provocando até 
enchentes. “Além disso, denuncia, 
as mineradoras não param suas 
atividades na época da piracema”, 
o que prejudica a desova dos pei-
xes e mata os alevinos. Humberto 
Carvalho, no entanto, afirma que 
a mineradora não prejudica nada, 
pelo contrário, trouxe emprego 
para muita gente. 

“Cada um tem que ver o es-
paço do outro. Se o outro está 
trabalhando, não tem problema. 
Apontar o dedo para quem está 
trabalhando, eu não vou fazer. 
Não me prejudicando, não tem 
problema nenhum. Temos que 
olhar mais para a gente. Aprendi 
isso com meu pai”, disse Hum-
berto.

Apesar, das dificuldades que a 
comunidade enfrenta, os quilom-
bolas do Pontal se sentem orgu-
lhosos de suas raízes e não têm 
a menor vontade de morar na ci-

dade. “A cidade é muito perigosa. 
Não tenho vontade nunca de mo-
rar lá. Se eu for pra lá, eu morro 
rapidinho”, afirma Nilza.

“Gosto muito de morar no 
Pontal. Toda minha família gosta 
e sente orgulho disso, aqui. Meus 
filhos sempre vêm aqui nos dias 
de folga. Mesmo os que moram 
longe, sempre que podem estão 
aqui. Não tenho vontade de mo-
rar na cidade e os que moram é 
porque precisam trabalhar, tem 
mais oportunidade”, disse Hum-
berto.

Extração
de areia
assoreia rio

Tradição cultua Reis e São Sebastião

A festa em louvor ao Bom Jesus (hoje, esquecida), 
era realizada nesta casa de palha, pertencente à Dona Onofra

A festa de Reis (com o seu palhaço) é uma 
das tradições que, ainda, sobrevive na região

A velha sede do Posto Ponta é uma referência para a comunidade

Edenilson Pereira Barbosa (com 
familiares): Regulamentação 
das terras do Pontal está em 
fase de estudo antropológico 
e histórico, no Incra

A Comunidade do Porto Pontal sobrevive 
da pesca no Rio Paracatu, mas a extração 

de areia está assoreando o curso d’água
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Ano começa com 
seis homicídios

Jovens são chacinados 
no Paracatuzinho

Gilson é morto 
próximo à passarela 

Corpo é encontrado 
carbonizado

Wender morre semanas  
após ser baleado 

Boca da onça 
registra outro crime 
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VIOLÊNCIA EM ALTA

Paracatu fecha 2013 com 60 homicídios 
ocorrências preocupam população e já se aproxima, proporcionalmente, dos grandes centros

O ano de 2013 foi o mais vio-
lentos de todos os tempos, em Pa-
racatu. A Cidade chegou à triste 
marca de 60 assassinatos. Os três 
últimos casos aconteceram no 
Centro e nos Bairros Novo Hori-
zonte e Nossa Senhora de Fátima. 

João Dilson Pereira da Silva, 
foi encontrado morto na Rua 18, 
Novo Horizonte, na  madrugada 

do dia 24/12 (véspera de Natal) 
e a polícia constatou cinco per-
furações de arma de fogo, no 
seu corpo. De acordo com a PM, 
João Dílson possuía passagem 
por tráfico de droga, o que pode 
ter motivado o homicídio. Até o 
fechamento desta edição o autor 
não tinha sido encontrado. 

Centro - No Centro, a vítima 

foi Aleff  dos Santos Lanhoso, 18. 
Ele morreu no Hospital Munici-
pal, após ter sido baleado, próxi-
mo a um ponto de mototáxi, na 
Rua Gastão Pereira Gonçalves.

Aleff  conversava com amigos 
quando dois homens passaram 
a pé e efetuaram cinco tiros em 
direção aos jovens. Aleff   tentou 
correr pela Rua Clarindo de Melo 

Franco, mas foi alvejado por dois 
tiros - na perna e no tórax, perfu-
rando o pulmão e o coração. 

Suspeito - A policia chegou 
a uma residência na Rua Esme-
ralda, Bairro Amoreiras II. No 
local, foi encontrado um adoles-
cente de 17 anos,  reconhecido 
por uma testemunha como o au-
tor dos disparos.

O Ano Novo mal começara e a estatística de homicídios já superava 
a  média mensal de 2013. Até o fechamento desta edição, sete pessoas 
foram assassinadas, nos primeiros dias de janeiro - cinco assassinadas 
este ano e duas morreram no Hospital Municipal onde  tentavam se 
recuperar,  após terem sido vitimas de tentativas de homicídio em 2013.

Leandro de Souza Silva, 20, levou três tiros no tórax, na quinta-feira 
(2/1), na Rua São Silvestre, Bairro Vista Alegre. Ele chegou ao Hospital 
Municipal com vida, mas não resistiu e faleceu minutos depois. 

A suspeita da polícia é que o autor seja o cunhado da vítima. Ele 
teve o nome preservado para não atrapalhar os trabalhos. Assim como 
a maioria dos crimes registrados em Paracatu, a PM acredita que a mo-
tivação esteja ligada ao uso e tráfico de drogas. 

1º. HOMICÍDIO

2º. HOMICÍDIO

3º. HOMICÍDIO

Drogas levam 
vida de jovem 

Cabeludo baleado em 
2013 morre no HM 

Morre jovem baleado 
em frente à Prefeitura

A segunda vítima de janeiro foi Elton Vicente da Fonseca, conhe-
cido como Cabeludo, 62. Ele estava internado no UTI do Hospital 
Municipal, desde o fim do mês de novembro, quando levou três tiros 
nas costas.  

Cabeludo foi baleado no próprio local de trabalho – um churrasqui-
nho que fica na marginal da BR-040, Bairro Alvorada, próximo ao Posto 
Catuí. Testemunhas disseram à polícia que dois homens se aproximaram 
em uma moto e o garupa efetuou os tiros e  fugiram pela rodovia.

Até o fechamento desta edição ninguém tinha sido preso. Este é 
mais um crime em que a polícia suspeita que tenha ligação com o trá-
fico de drogas. 

Paracatu quase registrava uma 
chacina nos primeiros dias do 
ano. Três jovens, ocupantes de 
um Ford KA, seguiam pela Ave-
nida Olegário Maciel e, ao passa-
rem por um semáforo, próximo à 
Prefeitura, foram vítimas de uma 
tripla tentativa de homicídio. 

Segundo policia, dois homens 
passaram de bicicleta ao lado do 
veículo e efetuaram vários tiros 
em direção ao carro. As balas 
atingiram as costas e a nuca do 
condutor Filipe Cruz Neiva, 17.  
Os outros dois ocupantes - Jona-
tas Santana da Silva, 20;  e,  Le-
onardo Correia de Andrade, 19,  
também foram atingidos. 

Uma das vítimas ainda desceu 
do carro e entrou em um esta-
belecimento próximo ao local. 
Uma pessoa prestou socorro às 
vítimas dirigindo o veículo até o 
Pronto Socorro do Hospital Mu-
nicipal. Felipe foi para o Bloco 
Cirúrgico e, depois, para UTI, 
onde não resistiu aos ferimentos 
e faleceu, três dias depois. 

Jonatas permanecia internado 
na Clínica Cirúrgica e Leonardo 

Gilson Valentin da Silva, 44, passava a pé pela Rua Dr. Jordão, pró-
ximo à passarela que liga o Centro ao Alto do Açude, na noite de sexta-
-feira, 10/1 momento em que foi atingido por  três tiros.  

Gílson foi socorrido pela viatura policial e deu entrada no Pronto 
Socorro, ainda com vida. Os disparos, porém, acertaram a cabeça e 
o coração e Gilson morreu momentos depois. O local do crime é de 
pouca iluminação, o que dificultou a identificação do  autor. A polícia 
acredita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.

Os crimes violentos 
- principalmente assal-
tos e homicídios - têm 
assustado a comuni-
dade, porém um deles 
deixou a população 
ainda mais indignada, 
pela barbaridade dos 
fatos e ousadia do au-
tor. 

Na manhã de sába-
do (11/1), a Polícia Rodoviária Estadual encontrou um cadáver carbo-
nizado, no meio de um lixo, na Serra da Contagem. 

O corpo foi identificado como de Maicon Junior Monteiro Ferreira, 
23, morador do Bairro Bom Pastor. Apenas o rosto  não ficou defor-
mado, o que facilitou a identificação. 

Segundo familiares, Maicon era usuário de droga. O auto não deixou 
pistas e até o momento não foi identificado. O caso está sendo apura-
do pela Polícia Civil e o resultado da necropsia vai apontar se Maicon 
morreu pela força do fogo ou por outra causa.

Wender Junior Pereira Santana, 31, morreu na UTI do Hospital Mu-
nicipal, por volta das 8h de 13/1. Ele estava internado, desde o dia 21 
de dezembro do ano passado, vítima de tentativa de homicídio, no Alto 
do Açude. 

No dia do crime, a polícia recebeu ligação anônima informando que 
quatro jovens estavam na Rua Porto Buriti. Um deles teria efetuado três 
tiros contra a vítima. 

Um dos tiros acertou o pulmão de Wender e a polícia acredita que 
ele seja outra vítima do mundo das drogas. Os outros jovens que esta-
vam na rua não foram encontrados. 

O servente de pedreiro Valde-
mir Araújo Azevedo - o Demir 
- saiu para  trabalhar em uma 
obra, no Bairro Espírito Santo, 
às 7h de quarta-feira 15/1, mas 
quando chegou na esquina da 
Travessa Wolnei  Meireles - a tris-
temente famosa Boca da Onça - 
no Nossa Senhora de Fátima, foi 
alvejado por dois tiros, um no 
olho e outro na orelha. 

Demir, 21, chegou a ser enca-
minhado ao Hospital Municipal 
ainda com vida, mas veio a óbi-
to, minutos depois.  No local do 
crime, a perícia encontrou duas 
cápsulas .32. 

foi encaminhado ao Hospital Re-
gional de Patos de Minas, onde  
passou  por cirurgia no maxilar.  

autor - Câmeras de circuito 
de segurança instaladas na proxi-
midade registraram toda a ação. 
As imagens ajudaram a polícia a 
identificar os autores. Um ado-
lescente de 17 anos foi apreen-
dido como principal suspeito de 
ter sido o autor dos disparos. O 
motivo do crime seria vingança. 

Felipe Cruz Neiva, 17, morreu 
no Hospital Municipal. 
Ele foi um dos três jovens 
baleados próximo à Prefeitura

Próximo às marcas de sangue 
estavam várias pedras grandes. A 
polícia suspeita que elas também 
foram usadas no crime. Testemu-
nhas disseram que, minutos an-
tes de Demir ser baleado, viram 
três homens armados próximo 
ao local. Os autores estavam a pé 
e fugiram rumo ao Vista Alegre. 
Os militares já têm os nomes dos 
suspeitos, mas as identidades não 
serão divulgadas para não atrapa-
lhar os trabalhos da polícia. 

Para a PM, a motivação do as-
sassinato foi uma rixa antiga en-
tre a vítima e o autor dos tiros. O 
caso continua sendo investigado.

A noite de quarta-feira (22/1) foi, até o momento,  a  mais violenta 
do mês  de janeiro, em Paracatu, pois registrou  um duplo homicídio. 
As vítimas foram Igor José Luiz, 18; e Alessandro da Silva Oliveira, 19. 
Eles se divertiam  em um bar na esquina das Ruas Joel Batista e Tupis, 
no Paracatuzinho. 

Por volta das 21h20, no entanto, uma Parati verde, ocupada por qua-
tro homens passou em frente ao bar e dois deles atiraram em direção 
aos jovens, atingindo cada um com dois tiros, relata a polícia.

Igor morreu no local. Alessandro foi encaminhado ao Hospital Mu-
nicipal, mas não resistiu e faleceu minutos depois.  Os autores fugiram, 
mas já foram identificados. O motivo é desconhecido.

Na casa, ainda foram apreendi-
dos dois menores, uma mulher de 
22 anos e um homem de 26 anos, 
suspeitos de envolvimento com 
tráfico de droga. Também foram 
encontrados ácido bórico, papel 
alumínio e um prato com resquí-
cios de maconha e dois rádios na 
freqüência da PM, possivelmente 
para monitorar a polícia. 

Fátima - A última vítima do 
ano foi Alex Teixeira de Araújo 
- o Lekim, 28. Ele estava na Rua 
Nascente, Bairro Nossa Senhora 
de Fátima, onde foi alvejado por 
vários tiros. Logo após o crime, a 
PM conseguiu chegar a dois sus-
peitos - Solano, o Zezinho, e Tá-
lisson,  o Tatá - que estão sendo 
investigados.

COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICÍNIOS LTDA. 
CEMIL - C.N.P.J. 42.942.235.0001/42

EDITAL DE “CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA” 1/2014

o Diretor-presidente da Cooperativa Central Mineira de Laticí-
nios Ltda. - Cemil, no uso de suas atribuições, convoca os Se-
nhores Delegados das Cooperativas Afiliadas para Assembleia 
Geral ordinária a realizar-se no dia 14 (catorze) de fevereiro de 
2014, às 11h30 com o mínimo de 2/3 (dois terços) dos referidos 
Delegados em condições de votar, em 1ª convocação; às 12h30 
com metade mais um dos Delegados, em 2ª convocação, des-
de que representem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
das afiliadas em condições de votar; ou às 13h30 com qualquer 
número de Delegados, em 3ª convocação, em sua sede social, 
na Avenida das Indústrias nº 1090, Distrito Industrial II, patos de 
Minas-MG, para o cumprimento da seguinte ordem do dia: 
I - prestação de Contas do Conselho de Administração, acompa-
nhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório do Conselho de Administração;
b) balanço patrimonial;
c) Demonstrativo de Sobras ou perdas;
d) parecer da auditoria independente;
e) Resumo orçamentário anual, devendo, com relação ao orça-
mento de investimentos, apresentar síntese da sua viabilidade 
econômica e financeira;
II- Destinação das sobras, deduzidas as parcelas para os fundos 
obrigatórios;
III- Eleição dos membros do Conselho de Administração; mem-
bros da Diretoria Executiva e membros do Conselho Fiscal e 
seus respectivos suplentes;
IV- Fixação dos honorários dos Diretores Executivos e de cédula 
de presença para os demais membros do Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal;
V- Concessão de bolsas de estudo às cooperativas afiliadas;
VI- Ratificação de associação ao Consórcio Cooperativo Grupo 
Cemil – CCGC, nos termos do artigo 3º, §3º do Estatuto Social.
Conforme disposto no artigo 15, inciso II e artigo 23, alínea “e”, 
declaro que o número de afiliadas é 4 (quatro) e o de Delegados 
é 40 (quarenta), assim distribuídos: Cooperativa Agropecuária de 
patrocínio Ltda. - 15 (quinze); Cooperativa Mista Agropecuária de 
patos de Minas Ltda. - 11 (onze); Cooperativa Agropecuária do 
Vale do paracatu Ltda. - 9 (nove) e; Cooperativa Mista Agropecu-
ária de Dores do Indaiá Ltda. - 5 (cinco).

patos de Minas-MG, 3 de janeiro de 2014.
João boSCo FERREIRA.
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CUIDADO, MULHERES!

ASSALTOS

ZONA RURAL

Malas fazem 
festival de bolsas

Idoso é roubado dentro de casa 

Dez homens armados atacam fazenda

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

Amigo atira em 
amigas na Baixada
Mui amigo não é convidado a entrar, arromba 
porta e atira em duas jovens, na baixada dos Totós

Centro - Militares prenderam 
Vanderlei Almeida dos Santos, 
25, apontado como um dos três 
autores do roubo a uma lancho-
nete no centro. As funcionárias 
do estabelecimento foram ren-
didas quando chegaram para 
trabalhar. Armados com faca e 
revólver, os autores exigiram o 
dinheiro do caixa (R$ 300,00 re-
ais) e as bolsas das funcionárias, 
com documentos, cartões de cré-
dito, chaves e R$ 125,00. 

Os militares viram três ho-
mens em fuga portando bol-
sas femininas, entrando em um 
matagal. Vanderlei deixou cair 
a faca, mas eles continuaram a 
fuga. Porém, ao chegarem em 
uma grota, dois conseguiram 
passar, mas Vandelei caiu e foi 
e preso. Com ele, foi localizado 
um  guardanapo da lanchonete e 
19 moedas totalizando R$ 1,45. 
O  autor foi  preso e reconhecido 
pelas vítimas. 

alto do Córrego - Uma mu-
lher de 35 anos passava pela Rua 
Maria do Carmo Jordão, no Alto 

A jovem Natani, 19, e a irmã 
de 17 deram entrada no Hospital 
Municipal feridas por tiros. Nata-
ni foi atingida por um disparo e a 
menor levou seis balaços. Elas es-
tavam no quarto de casa, no Bair-
ro Santa Lúcia, local conhecido 
como Baixada dos Totós, quando 
um “amigo” bateu na porta, pe-
dindo para entrar. 

As garotas, porém, suspeita-
ram do pior e não abriram a por-
ta. Mas o tal visitante misterioso 
era Leonardo Panta Barbosa, o 
Leozinho, que arrombou a porta 
e atirou nas garotas.  

De acordo com as vítimas, o 
autor pode ter obrigado a pessoa 
que as chamou a arrombar a por-
ta. Elas acreditam também que o 
motivo da tentativa de homicídio 
seja pelo fato de Natani e o na-
morado dela terem se envolvido 
numa briga com Leonardo, tem-
pos atrás. 

Natani tem passagem por trá-
fico de drogas e Leozinho foi en-
contrado, pela PM em sua casa, 
portando um revólver - com seis 
cartuchos - ambos foram parar 
na delegacia.

Dez homens armados com re-
vólver e pistolas invadiram uma 
fazenda e trancaram os morado-
res dentro de uma das casas e co-
meçaram a explorar o local. 

Por volta das 2h, alguns mem-
bros do bando carregaram uma 
carreta placa HQG-9101 e um 
reboque placa BWJ-4568, com 
defensivos agrícolas. Dentre eles, 
20 caixas de Daninem, dez cai-

Um senhor de 78 anos, acor-
dou por volta de 4h, com alguém 
chamando por ele. A vítima reco-
nheceu a voz de Flávia Fonseca 
Silva, com quem já tivera relacio-
namento amoroso. A vítima se 
negou a abrir a porta, mas dois 
homens a arrobaram e invadiram 

Funcionário 
reage e leva bala 

José Júnior Oliveira Lopes, 23, 
roubou R$80,00 de uma mercea-
ria no JK. Antes da fuga, ele efe-
tuou dois tiros dentro do comér-
cio, mas ninguém foi atingido. 
Um funcionário do local pegou 
sua moto e saiu à procura de José 
Júnior, que fugia de bicicleta. 

Ao se aproximar do autor, o 
funcionário foi atingido com um 
tiro no rosto e, mesmo assim, 
partiu para cima de José, a arma 
caiu e foi recolhida por alguém. 
Policiais civis que passavam pelo 
local intervieram e prenderam 
José Júnior. Autor e vítima foram 
levados ao Hospital Municipal.  

O projétil, que estava alojado 
no maxilar do funcionário, foi 
retirado. José Júnior sofreu um 
corte na orelha esquerda. Na de-
legacia, ele disse à PM que, no 
momento do crime, estava em 
companhia por um certo “Tó”, 
morador do Alto do Açude. 

O tal “Tó” não foi encontra-
do e o revólver .32 usado no cri-
me,  com três munições intactas 

e três deflagradas, foi apreendido. 
José Júnior possui passagem por 
posse irregular de arma, roubo, 
uso e consumo de drogas. A po-
lícia orienta que ninguém reagir a 
assalto. 

Paracatuzinho - Lucas Ama-
ral Cardoso, 18, foi preso suspeito 
de ter atirado em um grupo de jo-
vens no Paracatuzinho. Segundo 
as vítimas, o adolescente D.G.C., 
17 anos, e Lucas passaram de bi-
cicletas, ambos armados, e efetu-
aram seis tiros contra eles. 

Uma das vítimas possui pas-
sagens por homicídio, roubo e 
tráfico de drogas. O autor/me-
nor possui passagem por roubo. 
A PM encontrou Lucas, que foi 
reconhecido pelas vitimas. 

Fátima - Uma mulher cha-
mou a polícia para informar que,  
no Nossa Senhora de Fátima, o 
namorado dela - Evaldo Dorne-
las da Silva, 40; e o ex, Marcos 
Vinicius Pereira de Farias, 25, se 
desentenderam por ciúmes e ou-
viu disparos, não sabendo quem 
atirou. Os militares encontraram 
Marcos e um simulacro de arma 
(tipo pistola). Marcos foi condu-

zido à DP. Já Evaldo não foi en-
contrado. 

alto do açude - Uma mora-
dora do Alto do Açude ouviu ti-
ros, por volta de 23h30 da segun-
da (13/1), na Rua Porto Buritis, 
e chamou os militares. A polícia 
constatou que o portão da casa 
da vítima foi alvejado por dois 
disparos. O motivo do crime é 
desconhecido e não há suspeitos.

Chapadinha - Um adolescen-
te de 17 anos, conhecido como 
“Diego Galinha”, levou um tiro 
no ombro esquerdo. Ele estava 
sentado em frente a sua casa - no 
Chapadinha, e um homem em 
uma bicicleta branca e efetuou 
dois disparos em contra ele. Se-
gundo Galinha, o revólver usado 
no crime seria de propriedade de 
dois moradores do Chapadinha. 

Uma testemunha informou 
que a vítima e outros dois jovens 
furtaram uma bicicleta do autor 
em data anterior e que a tentativa 
de homicídio teria relação com 
o furto. O autor não foi encon-
trado e a vítima possui passagens 
por tráfico de drogas, roubo, 
porte ilegal de arma e furtos.

Um rapaz de 19 anos andava 
pelo Jardim Serrano onde  foi 
assaltado por um homem de  bi-
cicleta e  armado com faca, que 
fugiu levando o celular da vítima. 

Outro rapaz de 19 anos esta-
va no Centro, onde foi assaltado 
por  dois homens  de bicicletas e 
armados de facas. Eles roubaram 
um   celular, R$ 100,00, carteira 
de identidade e um  cartão da 
CEF.  Após o roubo, os autores 
fugiram. 

No Centro, a vítima foi uma 
mulher de 26 anos. Armado com 
canivete, o autor levou a bolsa, 
um celular e fugiu.  

Ainda no Centro, um homem 
de bicicleta laranja simulou estar 
armado e roubou três celulares 
das vítimas e fugiu, rumo à Ave-
nida Deputado Quintino Vargas. 

No Santana, um adolescente 
de 17 anos teve o celular roubado 
por um homem de bicicleta e ar-

do Córrego, momento em que 
um homem  pegou a bolsa dela 
e fugiu, mas a polícia prendeu 
Paulo Pereira de Souza Junior, 
19, que escondia a bolsa debaixo 
da camisa.  

Osvaldo Macedo - Fato se-
melhante se deu na Rua Elizeu 
Osvaldo Macedo: outro assaltan-
te encontrou uma mulher de 35 
anos que teve a bolsa, com todos 
os documentos pessoais, e um 
celular roubados.

Paracatuzinho - Ao desce-
rem do ônibus, na Avenida Israel 
Pinheiro, Paracatuzinho, duas mu-
lheres - de 19 e 25 anos - foram 
assaltadas por dois jovens supos-
tamente armados. Os autores leva-
ram as bolsas das vítimas, com do-
cumentos pessoas e R$1.200,00, e 
fugiram em um Gol prata. 

Vila Mariana - Dois ocu-
pantes de uma moto vermelha 
roubaram a bolsa de uma mulher 
de 34 anos que andava pela Vila 
Mariana. Além de documentos, 
a bolsa continha  R$464,00. Os 
autores fugiram. 

Centro 2 - Eram 13h30, quan-
do uma mulher de 30 anos levava 
uma pasta com cópias de contra-
-cheques e contratos para um 
escritório e, ao passar pela Rua 
Afonso Novais Pinto, no Centro, 
um homem pediu que lhe entre-
gasse a pasta. A mulher se negou 
e o autor colocou um revólver na 
barriga dela e ordenou que entre-

Mais roubos no centro e bairros

o quarto e roubaram R$ 117, 00, 
um celular e  um facão. Os auto-
res eram morenos, altura mediana, 
estavam com camisetas enroladas 
na cabeça e prometeram voltar 
para matar a vítima. A polícia só 
foi informada do fato, por volta 
das 9, quase cinco horas depois.

xas de Flex, 30 caixas de Larmin, 
60 caixas de Dimilin, 15 galões 
de vinte litros de Prioriextra, 12 
caixas de Premium, dez caixas 
de Kantos e dez caixas de Kasu-
mim. 

Por volta das 4h, o restante da 
quadrilha saiu em um Idea, placa 
OPK-4916, numa Parati, placa 
JFS-9807 e num Gol, placa JER-
0233, todos de propriedade das 

vítimas.
O Idea foi localizado bati-

do há 33 quilômetros do local e 
seguranças ligaram para polícia 
dizendo  que havia três veículos 
abandonados na área da empresa 
em que trabalham e  que os au-
tores arrombaram as correntes 
das porteiras para entrarem lá. 
Os militares constataram que se 
tratava dos veículos roubados na 

fazenda, porém os defensivos 
agrícola não estavam no reboque 
da carreta. 

Buriti - Os marginais agiram 
também na região do Porto Bu-
riti. Três homens armados, num 
Gol escuro,  invadiram outra fa-
zenda, trancaram os moradores 
num quarto , roubaram um tra-
tor BH Valtra gabinado amarelo 
e fugiram. Ninguém foi preso.

Dinheiro - No Santa Lúcia, 
outro idoso foi vítima de assalto. 
Ao fechar um dormitório - Rua 
Matias Mundim - um senhor de 
79 anos foi abordado por dois 
homens magros, um deles ar-
mado com revólver .32, que le-
varam R$728,00 e um cheque de 

R$750,00. Os autores ainda não 
foram encontrados. 

No centro da Cidade, a vítima 
M. A. F., 35 anos, foi abordada 
por dois ladrões - um deles ar-
mado, que roubaram R$ 200,00 e 
um envelope contendo cópias de 
cheques e recibos. 

gasse tudo. O ladrão fugiu levan-
do a pasta e R$200,00. 

Carteira - Um  jovem de 23 
anos contou a polícia que ele e o 
amigo dele andavam a pé pela Vila 
Mariana, quando foram abordados 
por dois homens armados com 
canivete. Os assaltantes roubaram 
as carteiras de bolso, os celulares e 
um boné. Ninguém foi preso.

mado com um revólver. O autor 
fugiu sem ser identificado. 

Na Praça Firmina Santana, 
a vítima foi um homem de 24 
anos. Armado com faca, ele rou-
bou um cordão banhado a ouro. 
O ladrão fugiu em uma bicicle-
ta preta. Através de fotografias, 
a vítima reconheceu o autor e a 
polícia trabalha para localizá-lo. 

O balconista de um estabele-
cimento comercial no Prado foi 
visitado por dois ocupantes de 
uma moto vermelha. O condu-
tor aguardou do lado de fora e o 
garupa desceu, usando capacete 
peto e, armado com um revólver, 
roubou todo o dinheiro.

Numa churrascaria, na margi-
nal da BR-040, um homem de 23 
anos e um menor de 16 anos con-
taram que um homem magro e 
moreno claro - com a camiseta no 
rosto e armado com espingarda - 
roubou uma lanterna led  laranja. 

MG-188

Caminhão mata 
uma e fere dois

Das oito pessoas que estavam nos três veículos que pegaram fogo, 
seis morreram carbonizadas, no acidente próximo a Lagoa Grande 

Diones Fernandes e Rafael Santana morreram no local 
do acidente, na BR-040 próximo a João Pinheiro 

O baiano Erivelton da Silva de Jesus estava sem cinto de segurança, 
foi arremessado para fora do caminhão e morreu no local do acidente

TRAGÉDIA NA BR - 040

Seis pessoas 
morrem carbonizadas 
Uma tragédia marcou a virada 

do ano. Exatamente na terça-fei-
ra, 31de dezembro, no km 112 da 
BR-040, em Lagoa Grande, a 70 
km de Paracatu, dois carros de 
passeio e uma moto se envolve-
ram em uma batida e os três pe-
garam fogo. 

As oito pessoas que estavam 
nos veículos morreram. Os car-
ros ficaram destruídos, o que 
dificultou a PRF precisar a causa 
do acidente, mas os indícios de-
ram conta de que o Siena, que se-
guia no sentido Belo Horizonte, 
invadiu a contramão, acertando 
o Pálio e a moto que iam para o 
Distrito Federal. 

Quatro pessoas da mesma fa-
mília estavam no Pálio que seguia 
de Salinas, no Norte do Estado, 
para Brasília. Quem o dirigia era 
o pastor evangélico e eletricista 

Carro bate em árvore: dois morrem 
O condutor do Jeep Cherokee, placas do Rio de Janeiro, que seguia 

sentido BH/Brasília, perdeu o controle, saiu da pista, caiu numa riban-
ceira e bateu em duas árvores, no Km 122 da BR - 040, a 80 quilôme-
tros de Paracatu. 

As vítimas fatais foram Diones Fernandes e Rafael Santana - únicos 
ocupantes  do veículo. De acordo com os Bombeiros Civis de Paracatu, 
com o impacto, uma das árvores foi arrancada. Diones e Rafael morre-
ram no hora. Os corpos ficaram presos às ferragens, sendo necessárias 
duas horas de trabalho para retirá-los.

Evaldo Corrêa Durães, 39, que 
morreu junto com a mulher, San-
dra dos Santos Silva, 36, funcio-
nária do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do DF; o 
filho deles, Matheus Corrêa dos 
Santos Silva Durães, 10; e a filhi-
nha, Nicolle Corrêa dos Santos 
Silva Durães, 6. A garota chegou 
a ser levada por um fazendeiro 
para o hospital de João Pinheiro, 
mas não resistiu às lesões. 

No Siena, estavam Daniela 
Pereira Dias Pacheco, 38; a filha 
dela, Ana Luiza Dias e Silva, 8, 
e a babá da criança, Josiane Dias 
da Silva, 20. Daniela tinha saído 
de Formosa (GO), para Patos de 
Minas (Alto Paranaíba). A moto 
era conduzida por Fernando Lo-
pes de Moraes, 40,  analista de 
sistemas, natural de Araxá (Alto 
Paranaíba) e morador de Brasília.

Uma pessoa morreu e duas 
ficaram feridas, após um cami-
nhão guindaste, com cerca de 90 
toneladas, sair da pista e tombar 
na curva do Rio Santa Izabel, na 
MG-188.  

O baiano Erivelton da Silva de 
Jesus estava sem cinto de segu-
rança, foi arremessado para fora 
e morreu no local.  O motorista 
Clébson Nascimento dos Santos 

e o passageiro Deiverson da Con-
ceição Mendes sofreram lesões 
leves e foram encaminhados ao 
Hospital Municipal de Paracatu. 
De acordo com o condutor, o ve-
ículo apresentou falha nos freios 
e um dos pneus traseiros estou-
rou, culminando no acidente. O 
caminhão, de placas de Paracatu, 
teve que ser desmontado para ser 
retirado do local.
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Ladrões explodem 
caixa de banco 

Submetralhadora no JK

Homens são presos com 3 kg de maconha 
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BILHETE “PREMIADO” 

Estelionatários levam 
R$ 5 mil de idoso

Fugitivo - O detento Romário Pereira de Freitas é  procurado 
pela justiça. Ele estava cumprindo pena no regime semiaberto da 
Apac - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - 
mas pulou o muro e fugiu.  Romário possui condenação por homi-
cídio e uso de drogas.

Carlos - Carlos Romero Ribeiro de Souza possuía mandado de 
prisão em aberto e foi encontrado andando pelas ruas de Vazante. 
Ele foi conduzido à DP.  

José Dilson - José Dilson Pereira, 57, foi abordado pela PM 
no Centro de Paracatu, com mandado de prisão em seu desfavor. 

Roberto - Roberto Ferreira da Silva, 34, foragido da justiça, es-
tava em atitude suspeita no Alto do Açude e foi parar na delegacia. 

Wanderlei - Wanderlei Fernandes Viana, 37, estava no Bairro 
Santa Lúcia quando foi preso pela PM. 

Valdey - Na Travessa Seis, Chapadinha, a PM prendeu Valdey 
Pereira dos Santos, 39.  

 
Luiz Fernandes - Na Avenida Olegário Maciel, Centro, estava 

Luiz Fernandes Pereira da Silva, 24. Além de ter mandado de pri-
são em aberto, ele conduzia uma moto sem habilitação. 

gol - O proprietário deixou o Gol branco estacionado na Rua 
Manoel Luiz, Centro, mas quando voltou para buscá-lo o carro 
não estava mais no local. A vítima não soube informar mais dados 
do veículo. 

Chevete - Um Chevet branco foi encontrado no Bairro Itaipu, 
em João Pinheiro, abandonado no meio do mato, nas proximida-
des do pátio da “Simplício”. 

Moto - No Bairro Nossa Senhora de Fátima, militares do Táti-
co Móvel encontraram uma moto Honda azul, com dois ocupan-
tes,  transitando em alta velocidade. A moto era conduzida por 
Talisson Moreira Caetano, vulgo “Tatá”, 18, que tinha Talisson 
Machado dos Santos, 18, como garupa. O moto tinha queixa de 
furto/roubo. Os autores foram presos. 

armas e material de pesca - A Polícia Militar Ambiental apre-
endeu redes, outros materiais de pesca, armas de fogo, munições 
e um animal abatido, em uma propriedade rural na região do Rio 
São Marcos. O caseiro, Donizete, 53, disse que o material pertencia 
a seu patrão que reside em Cristalina-GO, mas foi levado à DP.

Homem cai no golpe mais manjado da praça,
acreditando que dinheiro pode cair do céu

Ao sair de uma lotérica, na Praça Firmina Santa, na tarde do dia 14, 
um cidadão de 73 anos foi abordado por dois homens, que estavam em  
um carro prata. Ele disse ao idoso que ele tinha ganhado mais de meio 
milhão de reais, mas para garantir o prêmio era necessário confirmar 
alguns dados e comprovar renda. Os golpistas foram convidados, pela 
própria vítima, para acompanhá-la até sua residência, na Rua Córrego 
dos Meninos, Bairro JK, onde comprovaria que tinha renda. Em casa, o 

idoso mostrou mais de R$ 5 mil  para os ladrões, que pegaram o dinhei-
ro na bolsa e depois colocou algo no lugar e a devolveu. 

Os estelionatários disseram que iriam voltar para entregar o prêmio. 
Quando eles foram embora, a vítima notou  que, no envelope, só tinha  
papeis. A polícia foi chamada, porém ninguém foi preso. 

Fica o alerta: cuidado com o golpe do bilhete premiado, pois dinhei-
ro não cai do céu.

Um caixa eletrônico foi explodido no Centro de Brasi-
lândia de Minas, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia 
Militar , dois criminosos arrombaram uma agência, na Rua 
Pedro Rocha, e danificaram um caixa com a explosão, mas 
não conseguiram danificar o cofre onde fica o dinheiro. 

Duas pessoas encapuzadas chegaram em uma moto, ar-
rombaram a porta de vidro do banco e com uma alavanca 
abriram uma fenda no caixa, onde colocaram um artefato 
explosivo. 

A polícia suspeita que o explosivo utilizado no crime seja 
caseiro. Ainda segundo os militares, a alavanca e alguns arte-
fatos foram deixados no local do crime e os possíveis ladrões 
fugiram sem levar nenhuma quantia. Ninguém foi preso. 

A Polícia Militar 
apreendeu, dia 15, 
uma submetralha-
dora, no Bairro JK 
. A arma é de fa-
bricação artesanal, 
tem silenciador e 
estava carregada 
com 20 cartuchos 
.380. A arma foi 
encontrada na casa 
de Iago Lopes, de 
19 anos, que negou 
ser o dono mas  foi 
preso. 

De acordo com a PM, ele tem 
passagens pela polícia, por cri-
mes de  tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma e ainda faz parte 
de uma quadrilha atuante no Mu-
nicípio. Ele  está à disposição da 
justiça. 

38 - Um revólver .38 com seis 
munições foi encontrado dentro 
da bolsa da mulher de Frankilin 
Santos Oliveira, 24. Eles foram 
localizados quando andavam 
pelas ruas do Paracatuzinho em 
um Pálio, placas de Presidente 
Olegário. Frankilin assumiu ser 
dono do revólver e disse que an-
dava armado para se proteger de 
ameaça de morte. Ele já tem pas-
sagem pela policia. 

Na Rua Porto Buriti, Bairro 
Alto do Açude,  a PM encontrou 
um revólver carregado com três 
munições e dois estojos, com  o 
servente de pedreiro Hibraim 
Calçado Mendonça, 26. Ele é 

suspeito de ser autor de uma ten-
tativa  homicídio  e possuía  man-
dado de prisão em aberto. 

No Bairro JK, foram apreen-
didos dois revólveres .38. Na  re-
sidência de Rodrigo Silva Gama 
- Rua Diogo - foi cumprido man-
dado de busca e apreensão e en-
contrado um revólver com cinco 
munições.  

A outra arma com cinco car-

tuchos e gramas de maconha 
estavam com Dayan Santana Ri-
beiro, 21. Ele foi encontrado na 
garupa de um mototaxista. Os 
autores foram presos. 

garrucha - Um garrucha .22 
e uma munição foram encon-
tradas com um adolescente, em 
frente ao Quartel da PM. O me-
nor disse que a arma  pertence ao 
pai dele - Cláudio Alves Martins, 
39, que confirmou ser o dono da 
garrucha e apresentou o registro 
com data de validade vencida. Pai 
e filho foram parar na DP. 

Pistola - Uma pistola 765 e 
onze catuchos intactos foram  
apreendidos no Amoreiras II. 
Três homens estavam parados, 
próximo a uma moto, quando a 

PM chegou, um deles saiu corren-
do e  deixou a arma e a chave da 
moto cairem no mato. Os outros 
dois autores disseram que não 
conhecia o fujão e não sabiam de 
quem era a moto Honda azul.  

Espingarda - Na casa de 
Francisco Nazaré de Resende - 
Bela Vista - a Polícia Rodoviária 
Estadual apreendeu: 44 munições 
intactas .22;  40 munições intac-
tas .28;  22 munições intactas .32; 
27 munições deflagradas .20; 11 
munições .28 deflagradas; uma 
fisga de pesca três gancho; duas 
batins (fisga; um arpão de pesca 
com fisga e um óculos de mergu-
lho. Já na Fazenda Bandeirinha, 
no Machadinho - de propriedade 
Antônio Afonso Rezende (irmão 
de Francisco), os militares lo-
calizaram uma espingarda .28 e 
cinco cartuchos. A arma estava 
com registro vencido. Francisco 
e Antônio foram presos.

Jean Roberto Gomes, 21; e 
Gabriel Alves dos Santos, 18, es-
tavam em uma moto vermelha, 
no Nossa Senhora de Fátima. O 
garupa Gabriel portava uma mo-
chila com mais de 3 kg de ma-
conha, em barras prensadas. Os  
autores disseram  que compra-
ram a droga  por de R$ 2.000,00, 
mas não informaram quem lhes 
vendeu, e que a droga seria co-
mercializada em João Pinheiro. 
Também foram apreendidos R$ 
532,00 e dois celulares.

Vilaner –  Vilaner Raniere Ro-
drigues Moreira, 29, acelerou a 
moto, ao notar a presença da PM, 
no Amoreiras II, e jogou um  ta-
blete de maconha e um  papelote 
de cocaína. Vilaner foi alcançado 
e preso. O garupa Fabrício Ciri-
no nada portava.

Na casa Vilaner foram apre-
endidos R$ 5.000,00. Na delega-
cia, o autor foi submetido a uma 
busca pessoal minuciosa, sendo 
localizados mais R$ 57,00 e dois  
papelotes de cocaína. O celular 
de Vilaner tocou por diversas 
vezes. As ligações solicitavam 
drogas. 

No Paracatuzinho, com Fa-
biano Aparecido de Oliveira, 21, 
os militares encontraram 14 gra-
mas de maconha e R$49,00. Fa-
biano disse que  adquiriu a droga 
de um morador do Chapadinha. 
O autor foi preso. 

No Povoado de São Sebastião, 
foram apreendidos um aparelho  

celular, R$60,00, uma  porção 
de ácido bórico, um  rolo papel 
alumínio, seis  gramas de maco-
nha e uma  lâmina cortante. Os 
militares chegaram até o local 
após encontraram o motociclista 
Igor Pereira de Souza, no Alto 
do Açude. O autor foi persegui-
do até o São Sebastião. Igor não 
possuía habilitação ou permissão 
para dirigir.

Com um adolescente de 17 

anos, que estava no Alto do 
Açude, os militares encontraram 
duas  buchas de  maconha. Ele 
disse que iria entregar a droga 
para o outro menor, que tinha 
mandado de busca e apreensão. 
Ambos foram para delegacia.  

No Santana, um adolescente 
de 14 anos estava com um cigar-
ro de maconha na praça do Bair-
ro. Ele disse à PM que iria fazer 
uso da doga com mais dois ado-
elscenes - 16 e 17 anos. Os três 
foram apreendidos.   

No Bairro  Cais, em João Pi-

nheiro, os militares apreenderam 
550 gramas de maconha, dentro 
de um  Peugeot/207 HB preto 
Com o motorista foi encontrado 
um  celular,  mensagens solicitan-
do drogas; e  R$ 574,00.  

Crack - Na Rua Severiano Sil-
va Neiva, Bairro Alto do Açude, 
militares pararam  um Pálio ver-
de, conduzido por  Donizete Ju-
nio Neiva Alves, 33. Com ele foi 
encontrado uma pedra de crack 
de 35,4 gramas e um  papelote de 
cocaína de três gramas. 

Donizete disse aos militares 

que havia uma panela com mais 
drogas em sua residência. Na 
casa dele, realmente foi localiza-
da uma frigideira com crack;  um 
saco plástica com  500 gramas de 
uma substância branca não iden-
tificada; uma balança de precisão;  
dois celulares;  R$ 197,00;  quatro 
carpetes com material de garim-
po, oriundo de uma  mineradora;  
um carpete de três metros - em-
borrachado e com um ferro pre-
so - com produto de garimpo; e 
um tambor plástico com  barro. 

Donizete disse ter  retirado o 

material do rejeito de uma mine-
radora, no dia 5 de janeiro. Ainda 
segundo o autor, o dinheiro en-
contrado em sua residência era 
proveniente da venda de drogas e  
um celular foi adquirido em troca 
de drogas. 

Na Praça Julia Camargos, 
Paracatuzinho, militares viram 
quando Carlos Junior Barros 
Alves, 18, passou  algoao adoles-
cente  S.W.L.C., 17 anos. Quando 
viu a policia, o menor jogou no 
chão as pedras e pisou em cima. 
Foram apreendidos seis pedras 
de crack, R$ 19,00 e um celular. 
Com Carlos Junior foi localizado 
uma pedra de crack. Ele alegou 
ser dependente químico e que 
comprou a droga do menor pelo 
valor de R$ 4,00. 

Gilson da Silva Marques, 45, 
andava de bicicleta ruas do Pa-
racatuzinho e, ao notar que seria 
abordado, jogou no chão uma 
caixa com 24  pedras de crack. A 
policia ainda apreendeu com ele 
R$ 72,00.  

Na cueca de um adolescente 
de 17 anos, os militares encontra-
ram uma porção de cocaína. Na 
casa dele - à Rua Antônio José 
Ulhôa, Paracatuzinho - foram lo-
calizadas mais 18 envelopes com 
cocaína. Segundo o adolescente, 
a droga era de um homem, que 
também reside no bairro. Ele es-
tava vendendo por de R$20,00  
cada, e ainda havia repassado 
para o outro envolvido R$150,00.

ROnDaPOLICIAL
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A comitiva de Paracatu era composta por autoridades e desportistas 

CAMPEONATO BRASILIENSE 

Paracatu derrota Gama e sobe para 7ª colocação
No domingo 2, Águia Dourada recebe Ceilandense no Frei Norberto. Será primeiro jogo diante da torcida paracatuense 

Após a derrota de 4 a 2 para o 
Sobradinho na rodada de abertu-
ra da 1ª. Divisão do Campeonato 
Brasiliense - o Candangão 2014, 
o Paracatu Futebol Clube (Águia 
Dourada) conquistou os três  pri-
meiros pontos na competição.  
O triunfo se deu no domingo 
(26/1), no Estádio Serra do Lago, 
em Luziânia-GO, ao vencer o 
Gama pelo placar de 1 a 0. O gol 
foi marcado pelo atacante Reinal-
do, aos 14 minutos da etapa ini-
cial. Com o resultado positivo, o 
time mineiro salta do 11º. para o 
7º. lugar na tabela de classificação. 

a partida - Apesar do man-
do de campo ser do time para-
catuense, a Federação Brasiliense 
marcou a partida para o Estádio 
Serra do Lago, em Luziânia, uma 
vez que o Estádio Frei Norberto 
(onde o Paracatu mandará os jo-
gos) passa por reforma e não fi-
cou pronto em tempo hábil para 
sediar a partida contra o Gama. 
Mesmo viajando 180 km, o Para-
catu Futebol Clube se sentiu em 
casa e partiu para cima do adver-
sário. 

Após criar boas oportunida-
des de gols, aos 14 minutos do 
primeiro tempo, a equipe encon-
trou o caminho fazendo 1 a 0. O 
meia Luizinho cobrou escanteio 
na cabeça do atacante Reinado, 
que subiu sozinho para inaugurar 
o marcador. Atrás do placar, o 
Gama passou a atacar de qualquer 
maneira, mas poucas chances ti-
nham real perigo. 

Aos 20, Wellington Pimenta 
aproveitou o rebote do goleiro e 
quase marcou. O time alviverde 
parecia estar nervoso e não se en-
contrava em campo, deixando es-
paços na defesa. Por isso, o golei-
ro Felipe Sobral se superava para 
evitar o segundo gol paracatuense. 

Com o passar do tempo, o Pa-
racatu dominava o time do Dis-
trito Federal. O Gama até tentou, 
mas não conseguia ultrapassar 
o paredão do adversário. Com o 
apoio da torcida, o time acordou 
e passou a pressionar.

 Aos 33 minutos, novamente 
Welllington Pimenta cabeceou 
com perigo. Dois minutos depois, 
o jogador tentou novamente, de 
voleio, mas a bola foi pra fora. 
O esforço não foi suficiente para 
reverter a desvantagem. Com a 
defesa melhor postada em campo, 
o Paracatu terminou o primeiro 
tempo em vantagem no placar.

Segundo tempo: Na etapa 
complementar, o Paracatu vol-
tou com mais garra e aos cinco 
minutos, quase ampliou o placar. 
Após um vacilo da zaga do Gama, 
o lateral Alemão aproveitou para 
fazer um cruzamento, porém  a 
bola passou dentro da pequena 
área sem ninguém para finalizar. 

O Gama voltou a pressionar 
quando Luciano procurou os ata-
cantes alviverdes na área, mas o 
goleiro Arlem fez boa defesa. O 
time de Brasília chegou a marcar 
com o Pimenta, mas o lance não 
foi validado pois o juiz havia mar-

Após a partida entre Paracatu 
e Sobradinho, estreia de ambas 
as equipes no  Campeonato Bra-
siliense, os presidentes das duas 
equipes analisaram a partida, com 
exclusividade para O Movimento. 
Elias Andrade, comandante do 
Águia Dourada, disse que ficou 
empolgado com atuação de sua 
equipe no primeiro tempo. “Fi-
zemos uma apresentação de time 
grande e saímos com um placar 
folgado”, disse.

Mas, para o di-
rigente, o “pênalti 
duvidoso” contra 
o Paracatu, logo no 
início do segundo 
tempo, mudou a 
história do jogo. 
“Foi um lance du-
vidoso e o gol que 
sofremos abateu o 
moral da equipe, 
que caiu de produ-
ção, prevalecendo 
o preparo físico 
do Sobradinho”. 
De fato, os para-
catuenses pareciam cansados, 
enquanto o  veterano Dimba (Ex-
-Flamengo e Botafogo e  cria do 
próprio Sobradinho) orquestrava 
a  espetacular virada alvinegra. O 
que, segundo, Elias Andrade, o 
obrigaria a fazer profundas mu-
danças na equipe mineira, o que 
de fato ocorreu.

Já o presidente do Sobradinho, 

Após dois meses de prepara-
ção a estreia do Paracatu Futebol 
Clube no Candangão 2014 foi 
frustrante. A Águia Dourada foi 
a Sobradinho enfrentar o time da 
casa no Estádio Agostinho Lima. 
Com mais volume de jogo na 
etapa inicial Paracatu terminou o 
primeiro tempo vencendo por 2 a 
0 - com gols de Willian Cezar e 
Reinado (pênalti). Na etapa com-
plementar, a equipe caiu de pro-
dução e perdeu por 4 a 2. Os gols 
do Sobradinho foram marcados 
pelo veterano Dimba (dois), Ro-
drigo Melo e Marcelinho. Depois 
da partida no domingo (19/1), 
a semana começou tumultuada  
para o grupo. Logo pela manhã, 
veio a primeira “bomba” - o afas-
tamento do ex-treinador Márcio 
Pereira (ex-goleiro do Atlético 
Mineiro). Em entrevista a O Mo-
vimento, o presidente do Águia 
Dourada, Elias Andrade, explicou 
que o treinador não foi demitido 
e sim pediu para sair. 

“Na verdade não foi uma de-
missão. Foi um trabalho que ele 
fez e não deu certo. Ele pediu 
para sair e simplesmente acata-
mos o pedido dele”, disse o pre-
sidente. 

Sobre as críticas que o ex-
-treinador fez ao clube e a direto-
ria, uma delas a falta de estrutura 
para trabalhar, Elias Andrade res-
pondeu que Márcio Pereira tinha 
conhecimento de toda estrutura 
e foi infeliz em suas colocações. 
“Se ele fez essas criticas foi infeliz, 
pois quando foi contratado sabia 
de todas as dificuldades que iria 
enfrentar”, garante Elias Andra-
de. 

novo treinador - Com a saída 
de Márcio Pereira, a diretoria con-
tratou Paulo Roberto Junges - o 
Gauchinho, que iniciou os traba-
lhos na quarta-feira (22/01).

“Sabemos bem do potencial 
desse treinador e já estávamos de 
olho nele. Gauchinho conhece 
bem o Campeonato Brasiliense e 
os times que disputam a competi-
ção e isso poderá trazer vantagens 
para o time de Paracatu”, disse o 

Para o Paracatu o jogo contra o 
Gama já faz parte do passado. O 
foco da semana é o próximo ad-
versário - Sociedade Atlético Cei-
lândense. Marcado para domingo 
(2/2), a partir das 16h, no Estádio 
Frei Norberto, será o primeiro 

Derrota na estreia derruba treinador

primeiro jogo diante da torcida será domingo contra Ceilandense

presidentes analisam estreia de equipes

Ricardo Vale, era 
só alegria e recebia 
muitos cumpri-
mentos na frente 
do estádio. Ele 
disse que gostou 
muito da atuação 
do Paracatu no pri-
meiro tempo, mas 
o Sobradinho teve 
personalidade e 
personalidade para 
virar o jogo na eta-
pa complementar.

“Não é fácil vi-
rar um jogo, perdendo de 2 a 0, 
mas o conjunto alvinegro se so-
bressaiu. Dimba chamou o jogo 
e seus companheiros chegaram 
com vontade de mudar a história, 
o que culminou  com uma virada 
que deu muito moral à equipe”, 
avaliou o presidente do Leão da 
Serra, que venceu o Capital por 2 
a 0 na segunda rodada.

Paracatu fez bonito 
no primeiro tempo, em 

Sobradinho, mas cansou e 
perdeu de virada no segundo

Elias Andrade: 
Mudanças profundas

Ricardo Vale (D), com 
o desportista Manoel Chagas: 
Só alegria

FOTOS: EDMAR

o Jóquei Clube paracatuense está lançando um 
pacote de 200 (duzentas) cotas tipo: proprietário 
contribuinte.

os interessados deverão procurar a secretaria do 
clube para mais informações.

Direitos e deveres do adquirinte podem ser con-
feridos pelo site www.joqueiparacatu.com.br  

Jóquei Clube Paracatuense
Rua Dr. Almir Alaor porto Adjuto, 190
bairro Jóquei Clube
Telefones (38) 3671.1465 e 3671.1831 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

os diretores administrativo e financeiro do Hospi-
tal São Lucas Ltda, no uso de suas atribuições legais, 
CoNVoCA os senhores sócios para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 15 de fevereiro de 2014, na sede do Hospital São 
Lucas paracatu, situado à Rua Dona Maria do Carmo 
Taveira, s/nº, bairro Alto do Córrego, na cidade de 
paracatu, Estado de Minas Gerais, às 9h, em primei-
ra convocação, com quorum de ¾ (três quartos) do 
capital social, caso o quorum não seja atingido, em 
segunda convocação, às 9h30min com a presença 
qualquer numero de acionistas presentes para deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Implantação do setor de imagem;
b) Apresentação do resultado financeiro do exer-

cício 2013;

paracatu, 24 de janeiro de 2014

Diretores:
Dr.Almir José do Amaral                           
Dr. Joaquim batista Filho

cado falta  na zaga paracatuense. 
O Gama teve a maior chance 

de empate com um cruzamento 
do Leo. O goleiro defendeu, e no 
rebote, Pablo desperdiçou e jogou 
a bola para fora. Como ninguém 
mais encontrou o caminho do 
gol, Paracatu saiu de campo com 
a vitória e com os três primeiros 
pontos no certame. 

Para o técnico Gauchinho, essa 

foi uma vitória regada de garra e 
superação. “Sabemos que o time 
não esta bem fisicamente e caí-
mos muito de produção no se-
gundo tempo, mas os jogadores 
entenderam o recado e se supera-
ram dentro de campo, pois o que 
não faltou foi garra e determina-
ção. A vitória foi um passo impor-
tante em busca da classificação”, 
disse o treinador. 

presidente. 
Gauchinho tem 37 anos ano 

de idade. Nasceu no Rio Grande 
do Sul e morava em Goiânia. Ele 
sempre teve como paixão jogar 
futebol e como sonho defender 
as cores de um grande time. Não 
mediu esforços para a realização 
deste sonho. 

Aos 15 anos, iniciou a carreira 
no infanto-juvenil do Internacio-
nal de Porto Alegre. Como ata-
cante de área jogou em 18 anos 
e passou por grandes clubes bra-
sileiros. Foi artilheiro de vários 
campeonatos.  Há quatro anos 
assumiu a carreira de treinador. 
Ajudou o Brasília passar para 
premeria divisão no Campeonato 
Brasiliense e foi vice- campeão do 
Candangão de 2013 com o Brasí-
lia, perdendo a final para o Bra-
siliense. 

“Foi com muita motivação e 
confiança que aceitei o convite da 
diretoria para novo desafio. Co-
nheço alguns jogadores e sei da 
qualidade do grupo. Estamos aqui 
para organizar a equipe e come-
çar um novo trabalho em busca 
de bons frutos”, disse gauchinho 
a O Movimento, no dia da apre-
sentação.  

O novo treinador já chegou 
anunciando reforços. No mesmo 
dia em que ele assumiu o grupo, 
apresentou dois jogadores - os za-
gueiros Gabriel e Adriano Paraná. 

Viagem - Um dos motivos 
apontados na derrota na estréia 

foi a falta de preparo físico e o 
que pode ter causado isso foi o 
desgaste da equipe que chegou 
em Brasília por volta de 1h40 da 
madrugada de domingo (19/01), 
para enfrentar o Sobradinho às 
16h, o presidente do clube disse 
que não faltou planejamento e 
sim foram imprevistos  que acon-
teceram no caminho. 

“O planejamento foi feito 
dentro do esperado, porém ti-
vemos imprevistos no caminho. 
Cerca de 30 km antes de Luziânia 
aconteceu um acidente com uma 
carreta que ficou tombada inter-
ditando as duas pistas. Ficamos 
algumas horas esperando liberar 
a rodovia para seguir viagem, por 
isso que chegamos a Brasília fora 
do horário previsto”, disse Elias 
Andrade. 

Mando de campo - Outro 
ponto negativo na semana da es-
treia foi o fato da Federação Bra-
siliense marcar o jogo entre Para-
catu e Gama, para o Estádio Serra 
do Lago em Luziânia, uma vez 
que o Frei Norberto não ficou 
pronto para sediar a partida. “In-
felizmente o Estádio Frei Nor-
berto esta a preparado para sediar 
jogos amadores e a Federação faz 
várias exigências. Para colocar o 
campo em condições, tivemos 
que fazer uma reforma no está-
dio que tinha que ficar pronto dez 
dias antes do jogo. Mas, em vir-
tude das chuvas que atrasaram as 
obras, o Estádio não ficou pronto 
e a federação marcou o jogo para 
Luziânia,” explica Andrade.

Paracatu ou Unaí - A gran-
de polêmica da semana é a dúvi-
da que o torcedor tem se o time 
é de Unaí ou de Paracatu. “Não 
existe nenhum vínculo entre 
as duas cidades. Unaí acabou e 
foi fundado o Paracatu Futebol 
Clube. O único probleminha foi 
com  a documentação, pois temos 
que pagar uma taxa e já estamos 
providenciando o pagamento. Já 
fizemos um documento comu-
nicando oficialmente a mudança 
à Federação de Brasília e para a 
CBF. Na verdade, hoje só existe 
o Paracatu Futebol Clube e que-
remos que o torcedor releve essa 
situação”, esclarece o presidente 
Elias Andrade.

confronto que o Paracatu Fute-
bol Clube fará oficialmente  em 
casa, ao lado da torcida. A comis-
são técnica espera fazer uma boa 
apresentação e sair de campo com 
o resultado positivo. 

“Estamos ansiosos para esta 

partida, pois sabemos da ansieda-
de e da motivação não só dos jo-
gadores como também da torcida 
em ver o time jogando em casa. 
Por isso, convocamos a torcida 
para prestigiar a partida. Vamos 
fazer de tudo para sair de campo 

com o resultado positivo”, garan-
te o técnico Gauchinho. O Cei-
lâmdense vem de duas derrotas - 
1 a 0 para o Capital (1ª. Rodada) e 
2 a 1 para o Luziânia (2ª. Rodada) 
- e ocupa o 10º. lugar na tabela  
sem nenhuma pontuação. 

O paracatuense 
Valmir Lopes (de 
camisa listrada, 
com sua filha e 

amigos) prestigiou 
a partida

Marcelo Rosa (de chapéu): outro paracatuense prestigia  Águia 


